
Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202007000230689

 1. DO OBJETO

 1.1. Formação  de  Registro  de  Preço  para  futura  e  eventual

Contratação  de  empresa  para  licenciamento  de  Sistema

Informatizado  de  Gestão  Administrativa,  incluindo  customização,

implantação, migração de dados e treinamento de usuários, bem

como suporte técnico, atualização e manutenção, que atenda às

necessidades administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências

estabelecidas no presente termo de referência.

 1.2. Os módulos/itens para os quais serão prestados os serviços

acima são os seguintes:

Item Objeto
Sub
item

Descrição Unidade Qtde

1

Fornecimento de 
solução - Sistema 
Informatizado de 
Gestão Administrativa, 
contendo Módulos de 
Controle de Patrimônio
e Materiais, inclusive 
via smartphone

1.1
Módulos de Controle

Patrimonial e Materiais
Sistema

informatizado
1

2 Fornecimento dos 
serviços de 
implantação de 
Sistema Informatizado 
de Gestão 
Administrativa, 
objetivando 
automatizar as rotinas 
e processo de trabalho
da área de gestão de 
administrativa, 
incluindo: 
customização, 

2.1 Implantação dos Módulos
de Controle Patrimonial e

Materiais

Pacote de
implantação

1
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parametrização, 
migração e integração 
de sistemas legados.

3

Fornecimento de 
treinamento sobre o 
Sistema Informatizado 
de Gestão 
Administrativa

3.1
Treinamento dos usuários

da solução de TI
Turma

(10 colaboradores)
2

3.2
Treinamento do pessoal

técnico de TI
Turma

(10 colaboradores)
1

4 Manutenção evolutiva Pontos de Função 500

5

Manutenção  preventiva,  legal,  suporte  técnico  e
atualização  de  versões  do  Sistema  Informatizado  de
Gestão  Administrativa  e  dos  softwares  de apoio  (prazo
total estimado)

Mês 48

 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 2.1. A Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  recomenda  a

contratação de uma nova solução tecnológica em substituição a

atual.

 2.2. Recomenda  a  contratação  de  uma  nova  empresa  para

substituir a atual solução tecnológica em uso no TJGO e atender

nesse  momento  a  necessidade  da  Diretoria  Administrativa,  em

virtude  das  restrições  técnicas  e  financeiras,  prazos,

complexidades e riscos apresentados.

 2.3. Atualmente,  diante  das  dificuldades  vivenciadas  pela

Diretoria Administrativa do TJGO, novos recursos e funcionalidades

serão oferecidos, com um sistema confiável, interface responsiva e

com capacidade de melhorias e inovação.

 2.4. A eficácia da presente contratação se apresenta no fato de

que  os  serviços  a  serem  contratados  são  importantes  para

assegurar  a  continuidade  das  atividades  de  gestão  patrimonial,

inventário e compras do TJGO, prevenindo erros de contabilidade

e,  dessa  forma,  garantir  a  eficiência  na  gestão  dos  recursos
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públicos, bem como a produtividade dos servidores e magistrados,

e, consequentemente, a prestação do serviço jurisdicional.

 2.5. A Comissão de Avaliação entende ainda que a vantagem

dessa alternativa está na padronização e alinhamento às práticas

de mercado, por ser uma opção popular, conhecida e amplamente

utilizada  por  vários  Órgãos  e  empresas  públicas/privadas.

Acrescente  ainda  a  total  compatibilidade  com  o  ambiente

computacional, da facilidade de inserção e operação da contratada,

não  demandando  qualquer  “arranjo  tecnológico”  para  o  pleno

funcionamento,  eliminando,  assim,  o  risco  de  paralisação  ou

comprometimento do ambiente computacional do TJGO.

 2.6. Diante  do  exposto,  fica  comprovado  que  o  modelo

recomendado  pela  Comissão  de  Avaliação  se  espelha  nas

recomendações  e  melhores  práticas  de  mercado,  sobretudo

trazendo segurança à Instituição e propiciando o uso eficiente dos

seus recursos.

 2.7. Por  fim,  essa  contratação  encontra-se  alinhada  com  o

objetivo  15  do  Plano  Estratégico  TJGO  2015/2020,  que  prevê

aumentar  a  maturidade  em  governança  de  TIC,  visando  o

aprimoramento dos processos e a entrega de serviços de TIC com

qualidade e eficiência. Alinhado também aos objetivos estratégicos

1 (Primar pela satisfação dos usuários), 2 (Aprimorar a segurança

da  informação)  e  8  (Prover  infraestrutura  de  TIC  apropriada  às

atividades  judiciais  e  administrativas),  vinculadas  às  metas  01

(Garantir 80% de satisfação dos usuários internos de TIC) e meta

02 (Garantir 70% de satisfação dos usuários externos de TIC) do

PETIC – TJGO 2015-2020.

 3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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 3.1. Qualificação Técnica

 3.1.1. As licitantes deverão apresentar, nos termos do inciso II

do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, os documentos relacionados a

seguir:

 a. A capacidade técnica da empresa licitante que apresentar a

melhor  proposta  em  relação  à  capacidade  de

desenvolvimento  e  implantação  de  sistemas  descritos  no

objeto  deste  Termo de Referência,  será  comprovada pela

apresentação de atestados ou declarações de capacidade

técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, que comprove a aptidão para

desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em

características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  do

mencionado Termo de Referência.

 3.2. Critérios de Seleção do Fornecedor

 3.2.1. O Regime de Execução será de empreitada por preço

global e adjudicação por lote único.

 3.3. Critérios de julgamento das propostas

 3.3.1. O  julgamento  das  propostas  de  preços  dar-se-á  pelo

critério  de  MENOR  PREÇO,  sendo  declarada  vencedora  a

empresa que apresentar o MENOR PREÇO e que atender a

todos os requisitos e exigências do certame.

 3.3.2. Aplicam-se  à  presente  contratação  eventuais

preferências previstas na legislação vigente, notadamente as do

Capítulo V da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de

2006  e  as  do  Decreto  nº  7.174,  de  12  de  maio  de  2010,

utilizando-se ainda o previsto nos artigos 5º a 8º deste como

critério de desempate.
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 3.4. Formato da proposta de preços

 3.4.1. Deverá  ser  apresentada  a  Proposta  de  Preço,

informando o nome da empresa e o serviço/produto ofertado,

além  do  valor  unitário  e  total  para  o  objeto  de  contratação

discriminado neste Termo de Referência.  Todas as despesas

necessárias (fretes, seguros, taxas, impostos, encargos sociais,

trabalhistas,  previdenciários  e  etc)  devem  estar  inclusas  nos

preços cotados.  A tabela abaixo mostra o formato da proposta

de preços:
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Item Objeto
Sub
item

Descrição Unidade
Qtde
(A)

Valor
unitário

(B)

Valor Total
C = A x B

1

Fornecimento de solução - Sistema 
Informatizado de Gestão 
Administrativa, contendo Módulos de 
Controle de Patrimônio e Materiais, 
inclusive via smartphone

1.1
Módulos de Controle Patrimonial e

Materiais
Sistema

Informatizado
1 R$

2

Fornecimento dos serviços de 
implantação de Sistema 
Informatizado de Gestão 
Administrativa, objetivando 
automatizar as rotinas e processo de 
trabalho da área de gestão de 
administrativa, incluindo: 
customização, parametrização, 
migração e integração de sistemas 
legados.

2.1
Módulos de Controle Patrimonial e

Materiais
Pacote de

implantação
1 R$

3
Fornecimento de treinamento sobre o
Sistema Informatizado de Gestão 
Administrativa

3.1 Treinamento dos usuários da solução de TI
Turma

(10 colaboradores)
2 R$

3.2 Treinamento do pessoal técnico de TI
Turma

(10 colaboradores)
1 R$

4 Manutenção evolutiva Pontos de Função 500 R$

5
Manutenção  preventiva,  legal,  suporte  técnico  e  atualização  de  versões  do  Sistema
Informatizado de Gestão Administrativa e dos softwares de apoio (prazo total estimado)

Mês 48 R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL = R$
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Razão Social:

Número do CNPJ:

Endereço Completo com CEP:

Fone/Fax/Celular:

E-mail:

Banco/Nome e nº da Agência/Conta-Corrente:

Prazo de Validade da Proposta:

Local e Data:

(nome e assinatura do representante legal)
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 4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO

FORNECEDOR

 4.1. O  objeto  a  ser  contratado  enquadra-se  na  categoria  de

serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº

10.024/19, por possuir padrões de desempenho e características

gerais e específicas usualmente encontrada no mercado.

 4.2. A  contratação  ocorrerá  mediante  licitação,  na  modalidade

pregão, em sua forma eletrônica.

 4.3. A prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício

entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante,

vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

 5. DA GESTÃO DO CONTRATO

 5.1. Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  a

execução  do  contrato  será  objeto  de  acompanhamento,

controle,  fiscalização e  gestão  da  Diretoria  Administrativa

do TJGO, tendo a Diretoria de Informática o papel de Fiscal

Técnico.  Os  telefones  para  contato  em  horário  comercial

nessas unidades são (62) 3236-2470 (Diretoria Administrativa)

ou  3216-7700  (Diretoria  de  Informática).  Deverá  a  unidade

gestora  acompanhar  e  fiscalizar  o  serviço,  anotando  em

registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a

execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à

regularização de falhas ou defeitos observados;

 5.2. A gestão,  controle  e  a  fiscalização  contratual  serão

realizados  pelo  Gestor  do  Contrato,  auxiliado  pelo  Fiscal

Técnico e Fiscal Administrativo, todos servidores capacitados

para o exercício destas atividades e formalmente designados

pela  autoridade  competente  do  TJGO,  sendo  os  seguintes
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instrumentos  principais  para  desenvolvimento  de  suas

atividades:

 5.2.1. Dados,  informações  e  documentos  registrados  na

solução tecnológica, relacionados à execução do serviço e

ao cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada,

inclusive recolhimentos das contribuições sociais;

 5.2.2. Proposta apresentada pela contratada no processo

licitatório, especialmente quanto aos empregados a serem

alocados e aos insumos a serem utilizados na execução

do serviço;

 5.3. O  Gestor  do  Contrato  deverá  atuar  na  análise

processual  de apresentação de conta para posterior ateste,

nos  atos  preparatórios  para  a  instrução  processual  de

prorrogação até a celebração de novo contrato,  bem como

atuar na repactuação e alteração contratual, nas garantias de

execução  contratual,  pagamento  do  serviço  executado,

inclusive  relacionados  à  Conta  Vinculada,  na  abertura  de

procedimento  para  aplicação  de  sanções  administrativas,

término  do  contrato,  aplicar  glosas,  atestar  faturas,

acompanhar o contrato em seus prazos, verificar valores no

ato  de  apresentação  de  fatura  pertinente  a  repactuações,

dentre outras atividades de gestão;

 5.4. O  Fiscal  Administrativo  deverá  fiscalizar  os  aspectos

administrativos da execução contratual,  observando controle

de  frequência  dos  empregados  terceirizados,  solicitando  a

substituição  de  empregados  em  caso  de  faltas  e

impedimentos, a utilização do uniforme, se o empregado está

recebendo os benefícios inerentes a sua função e de acordo

com a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, conforme as

obrigações assumidas pela contratada, devendo registrar as
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ocorrências e encaminhá-las ao Gestor do Contrato até o 5º

dia útil do mês subsequente ao serviço prestado;

 5.5. O Gestor do Contrato, auxiliado pelo Fiscal Técnico e

Fiscal  Administrativo,  deverá  observar  as  especificações

estabelecidas  neste  TR,  determinando  as  eventuais

alterações  necessárias,  de  modo  a  garantir  a  eficácia  e

eficiência da execução do serviço e a efetividade dos seus

resultados.

 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 6.1. Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas

pela  Contratada,  de  acordo  com  as  cláusulas  contratuais  e  os

termos de sua proposta;

 6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,

por  servidor  especialmente  designado,  anotando  em  registro

próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como

o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providências cabíveis;

 6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais

imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  no  curso  da

execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua  correção,

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais

adequadas;

 6.4. Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do

serviço,  no  prazo  e  condições  estabelecidas  neste  Termo  de

Referência;

 6.5. Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da

Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade

com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 6.6. Não  praticar  atos  de  ingerência  na  administração  da

Contratada, tais como:
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 6.6.1. Exercer  o  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da

Contratada,  devendo  reportar-se  somente  aos  prepostos  ou

responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços

de recepção e apoio ao usuário;

 6.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas

empresas Contratadas;

 6.6.3. Promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos

trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação

e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

 6.6.4. Considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como

colaboradores  eventuais  do  próprio  órgão  ou  entidade

responsável  pela  contratação,  especialmente  para  efeito  de

concessão de diárias e passagens.

 6.7. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

 6.8. Realizar  avaliações periódicas da  qualidade dos serviços,

após seu recebimento;

 6.9. Cientificar o órgão de representação judicial deste Tribunal

para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das

obrigações pela Contratada;

 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo

de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados

necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,

além  de  fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,

ferramentas e utensílios necessários,  na qualidade e quantidade

mínimas  especificadas  neste  Termo  de  Referência  e  em  sua

proposta;
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 7.2. Reparar, corrigir,  remover ou substituir,  às suas expensas,

no total  ou em parte,  no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os

serviços  efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

 7.3. Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da

execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado

ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  devendo  ressarcir

imediatamente  a  Administração  em sua  integralidade,  ficando  a

Contratante autorizada a descontar da garantia,  caso exigida no

edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor

correspondente aos danos sofridos;

 7.4. Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos

básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com

as normas e determinações em vigor;

 7.5. Vedar a contratação, independentemente da modalidade de

licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral  ou por

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. ,

nos termos do art.  2º,  VI,  da Resolução nº 7/2015 do Conselho

Nacional de Justiça;

 7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal

pela  internet,  a  empresa  contratada  deverá  entregar  ao  setor

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

 7.6.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

 7.6.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 7.6.3. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  a

Fazenda  Municipal  ou  Distrital  do  domicílio  ou  sede  do

contratado;

 7.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

 7.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

 7.6.6. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  a

Fazenda Pública do Estado de Goiás;

 7.7. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações

previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou

equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as

obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não

transfere a responsabilidade à Contratante;

 7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e

quatro)  horas,  qualquer  ocorrência  anormal  ou  acidente  que  se

verifique no local dos serviços.

 7.9. Prestar  todo esclarecimento  ou informação solicitada pela

Contratante  ou por  seus prepostos,  garantindo-lhes o  acesso,  a

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos

relativos à execução do empreendimento.

 7.10. Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer

atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa

técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros.

 7.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais,

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços,

durante a vigência do contrato.

 7.12. Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos

serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo

com os documentos e especificações que integram este Termo de

Referência, no prazo determinado.

 7.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da

legislação  pertinente,  cumprindo  as  determinações  dos  Poderes
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Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos  serviços  e  nas

melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

 7.14. Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para

análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos

que fujam às especificações do memorial descritivo.

 7.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores

de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

 7.16.  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 7.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou

para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem como as  regras  de

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver

se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de

2015.

 7.18. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em

decorrência do cumprimento do contrato;

 7.19. Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no

dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive

quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes  de  fatores  futuros  e

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

 7.20. Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito

federal,  estadual  ou  municipal,  as  normas  de  segurança  da

Contratante;

 7.21. Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas

estabelecidos,  fornecendo  todos  os  materiais,  equipamentos  e
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utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas

e legislação;

 7.22. Assegurar  à  CONTRATANTE,  em  conformidade  com  o

previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução

Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

 7.22.1. O  direito  de  propriedade  intelectual  dos  produtos

desenvolvidos,  inclusive  sobre  as  eventuais  adequações  e

atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  logo  após  o

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo

à  Contratante  distribuir,  alterar  e  utilizar  os  mesmos  sem

limitações.

 8. DA SUBCONTRATAÇÃO

 8.1. É  vedada  a  subcontratação,  salvo  autorização  deste

Tribunal.

 9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e

haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do

contrato.

 10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 10.1. O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do

contrato consistem na verificação da conformidade da prestação

dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão

exercidos  por  um  ou  mais  representantes  da  Contratante,
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especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº

8.666, de 1993.

 10.2. O  representante  da  Contratante  deverá  ter  a  qualificação

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos

serviços e do contrato.

 10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá

ser  realizada  com  base  nos  critérios  previstos  neste  Termo  de

Referência.

 10.4. A  fiscalização  do  contrato,  ao  verificar  que  houve

subdimensionamento  da  produtividade  pactuada,  sem  perda  da

qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade

responsável  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da

Lei nº 8.666, de 1993.

 10.5. A  conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser

utilizado  na  execução  dos  serviços  deverá  ser  verificada

juntamente o documento da Contratada que contenha a relação

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo

de  Referência,  informando  as  respectivas  quantidades  e

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.

 10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro

das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias

ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto

nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 10.7. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e

responsabilidades  assumidas  pela  Contratada,  sobretudo  quanto

às  obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,  ensejará  a

aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  neste  Termo  de

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666,

de 1993.
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 10.8. As  atividades  de  gestão  e  fiscalização  da  execução

contratual  devem ser  realizadas de forma preventiva,  rotineira  e

sistemática,  podendo  ser  exercidas  por  servidores,  equipe  de

fiscalização  ou  único  servidor,  desde  que,  no  exercício  dessas

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em

razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de

todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

 10.9. A fiscalização técnica do contrato avaliará constantemente a

execução  do  objeto  e  utilizará  o  Cronograma  Físico-Financeiro

(Anexo V) e os requisitos de Manutenção previstos neste Termo de

Referência  e  seus  anexos  ou  outro  instrumento  substituto  para

aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o

redimensionamento  no  pagamento  com  base  nos  indicadores

estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

 10.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não

executar  com  a  qualidade  mínima  exigida  as  atividades

contratadas; ou

 10.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos

para  a execução do serviço,  ou  utilizá-los  com qualidade ou

quantidade inferior à demandada.

 10.10.  Durante  a  execução  do  objeto,  o  fiscal  técnico  deverá

monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para

evitar  a  sua  degeneração,  devendo  intervir  para  requerer  à

CONTRATADA  a  correção  das  faltas,  falhas  e  irregularidades

constatadas.

 10.11.  O  fiscal  técnico  deverá  apresentar  ao  preposto  da

CONTRATADA a avaliação da execução  do objeto  ou,  se  for  o

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizada.

 10.12.  Em  hipótese  alguma,  será  admitido  que  a  própria

CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade

da prestação dos serviços realizada.
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 10.13.  A  CONTRATADA poderá  apresentar  justificativa  para  a

prestação  do  serviço  com  menor  nível  de  conformidade,  que

poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a

excepcionalidade  da  ocorrência,  resultante  exclusivamente  de

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 10.14.  Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de

desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade

exigida,  bem  como  quando  esta  ultrapassar  os  níveis  mínimos

toleráveis  previstos nos indicadores,  além dos fatores redutores,

devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatório.

 10.15.  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou

mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar

ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação

dos serviços.

 10.16.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos

serviços  deverá  ser  verificada  juntamente  o  documento  da

CONTRATADA que  contenha  sua  relação  detalhada,  de  acordo

com  o  estabelecido  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,

tais como: marca, qualidade e forma de uso.

 10.17.  As  disposições  previstas  nesta  cláusula  não  excluem  o

disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de

2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

 10.18.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui  nem

reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante

terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior  e,  na ocorrência desta, não

implica  corresponsabilidade  da  CONTRATANTE  ou  de  seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei

nº 8.666, de 1993.
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 11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

 11.1. A emissão  da  Nota  Fiscal/Fatura  deve  ser  precedida  do

recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

 11.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela,

a  CONTRATADA  deverá  entregar  toda  a  documentação

comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

 11.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e

setorial  ou  pela  equipe  de  fiscalização  após  a  entrega  da

documentação acima, da seguinte forma:

 11.3.1. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os

serviços  executados,  por  meio  de  profissionais  técnicos

competentes,  acompanhados  dos  profissionais  encarregados

pelo  serviço,  com a  finalidade  de  verificar  a  adequação  dos

serviços  e  constatar  e  relacionar  os  arremates,  retoques  e

revisões finais que se fizerem necessários.

 a. Para  efeito  de  recebimento  provisório,  ao  final  de  cada

período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará

o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o

caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação

dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos,  que  poderá  resultar  no  redimensionamento  de

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório

a ser encaminhado ao gestor do contrato

 b. A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em

parte,  o  objeto  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou

incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais

empregados,  cabendo  à  fiscalização  não  atestar  a  última

e/ou  única  medição  de  serviços  até  que  sejam  sanadas

todas  as  eventuais  pendências  que  possam  vir  a  ser

apontadas no Recebimento Provisório.
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 c. O  recebimento  provisório  também  ficará  sujeito,  quando

cabível,  à  conclusão  de  todos  os  testes  de  campo  e  à

entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

 11.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento

dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de

fiscalização  deverá  elaborar  Relatório  Circunstanciado  em

consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do

contrato.

 a. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o

relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e

a  conclusão  acerca  das  ocorrências  na  execução  do

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e

demais  documentos  que  julgar  necessários,  devendo

encaminhá-los  ao  gestor  do  contrato  para  recebimento

definitivo.

 b. Será  considerado como ocorrido  o recebimento  provisório

com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo

mais de um a ser feito, com a entrega do último.

 11.3.2.b.1. Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se

refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida

tempestivamente,  reputar-se-á  como  realizada,

consumando-se  o  recebimento  provisório  no  dia  do

esgotamento do prazo.

 11.4. No  prazo de  até  10  (dez)  dias  corridos a  partir  do

recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá

providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste

da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

 11.4.1. Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a

documentação  apresentada  pela  fiscalização  e,  caso  haja

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da

despesa,  indicar  as  cláusulas  contratuais  pertinentes,

solicitando  à  CONTRATADA,  por  escrito,  as  respectivas

correções;
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 11.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento

definitivo  dos  serviços  prestados,  com base  nos  relatórios  e

documentações apresentadas; e

 11.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou

Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

 11.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a

responsabilidade  da  Contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da

incorreta  execução  do  contrato,  ou,  em  qualquer  época,  das

garantias  concedidas  e  das  responsabilidades  assumidas  em

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406,

de 2002).

 11.6. Os serviços poderão ser rejeitados,  no todo ou em parte,

quando  em desacordo  com as  especificações  constantes  neste

Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser

corrigidos/refeitos/substituídos  no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de

penalidades.

 12. DO PAGAMENTO

 12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30

(trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da

Nota  Fiscal  ou  Fatura,  através  de  ordem  bancária,  para

crédito  em banco,  agência  e  conta-corrente  indicados  pelo

contratado.

 12.1.1. Será realizado da seguinte forma:

Item Objeto
Sub-
item

Descrição Unidade Qtde
Forma de

Pagamento

1

Fornecimento de 
solução - Sistema 
Informatizado de 
Gestão 
Administrativa, 
contendo Módulos 
de Controle de 
Patrimônio e 
Materiais, inclusive 
via smartphone

1.1
Módulos de Controle

Patrimonial e Materiais
Sistema

Informatizado
1 Parcela única
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2

Fornecimento dos 
serviços de 
implantação de 
Sistema 
Informatizado de 
Gestão 
Administrativa, 
objetivando 
automatizar as 
rotinas e processo 
de trabalho da área
de gestão de 
administrativa, 
incluindo: 
customização, 
parametrização, 
migração e 
integração de 
sistemas legados.

2.1
Módulos de Controle

Patrimonial e Materiais
Pacote de

implantação
1 Parcela única

3

Fornecimento de 
treinamento sobre 
o Sistema 
Informatizado de 
Gestão 
Administrativa

3.1
Treinamento dos

usuários da solução de
TI

Turma
(10

colaboradores)
2 Sob-demanda

3.2
Treinamento do pessoal

técnico de TI

Turma
(10

colaboradores)
1 Sob-demanda

4 Manutenção evolutiva
Pontos de

Função
500 Sob-demanda

5

Manutenção  preventiva,  legal,  suporte  técnico  e
atualização de versões do Sistema Informatizado de
Gestão  Administrativa  e  dos  softwares  de  apoio
(prazo total estimado)

Mês 48 Mensalmente

* Os pagamentos em relação aos subitens 1.1 e 2.1 ocorrerão de forma independente e à medida que
forem sendo implantados cada módulo/subitem, no formato de parcela única,  acompanhados dos
respectivos Termos de Recebimento Definitivo/Atestes de Recebimento emitido pelo TJGO.

** Os pagamentos em relação aos subitens 3.1 e 3.2 ocorrerão de forma independente, no formato de
parcela única e sob-demanda, e à medida que forem sendo prestados os serviços de treinamento,
acompanhados dos respectivos Termos de Recebimento Definitivo/Atestes de Recebimento emitido
pelo TJGO.

*** Os pagamentos em relação ao Item 4 (manutenção evolutiva) ocorrerão sob-demanda, a partir das
Ordens de Serviços (OS) emitidas pelo TJGO.

**** O pagamento em relação ao Item 5 (Manutenção preventiva e suporte técnico) será realizado
mensalmente e só começará a ser aplicado após a emissão do  primeiro Termo de Recebimento
Definitivo referente ao subitem 2.1 . Para isso, deverá ser utilizada a seguinte referência para fins de
pagamento:

Módulos

Percentual
correspondente

do valor
contratado no

Item 5

Observação

Módulos de Controle Patrimonial e 
Materiais

80%

Módulo de Controle Patrimonial via 
Smartphone

20%
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 12.1.2. Para execução do pagamento, a contratada deverá

fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem

rasura,  em  letra  bem  legível  em  nome  do  Fundo  de

Reaparelhamento  e  Modernização  do  Poder  Judiciário,

CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número

de sua conta bancária e a respectiva agência.

 12.1.3. A  Nota  Fiscal  deverá  ser  emitida  pela  própria

CONTRATADA,  obrigatoriamente  com  o  número  de

inscrição  no  CNPJ  apresentado  nos  documentos  de

habilitação  e  das  propostas,  não  se  admitindo  Notas

Fiscais  emitidas  com  outros  CNPJ,  mesmo  aqueles  de

filiais ou da matriz.

 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou

fatura  o  momento  em que  o  Tribunal  de  Justiça  atestar  a

execução do objeto do contrato.

 12.3. A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente

acompanhada  da  comprovação  da  regularidade  fiscal,

constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei

nº 8.666, de 1993.

 12.3.1. Os  documentos  referentes  à  regularidade  fiscal

deverão  apresentar  igualdade  de  CNPJ,  ressalvando-se

aquele  que  o  próprio  órgão  emissor  declara

expressamente  no  referido  documento  que  ele  é  válido

para  todos  os  estabelecimentos  sede  e  filiais  da

contratada.

 12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos

documentos  pertinentes  à  contratação,  ou,  ainda,

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de

penalidade  imposta  ou  inadimplência,  o  pagamento  ficará
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sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não

acarretando qualquer ônus para a Contratante.

 12.5. Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em que

constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

 12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada

consulta às  certidões de regularidade fiscal  para verificar  a

manutenção  das  condições  de  habilitação  exigidas  neste

Termo.

 12.6.1. Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da

contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua

situação ou,  no mesmo prazo,  apresente sua defesa.  O

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a

critério da contratante.

 12.6.2. Previamente  à  emissão  de  nota  de  empenho  e  a

cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta

para  identificar  possível  suspensão  temporária  de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,

proibição  de  contratar  com o  Poder  Público,  bem como

ocorrências impeditivas indiretas.

 12.6.3. Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa

considerada  improcedente,  o  Tribunal  de  Justiça

comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada,

bem  como  quanto  à  existência  de  pagamento  a  ser

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes

e  necessários  para  garantir  o  recebimento  de  seus

créditos.
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 12.6.4. Persistindo  a  irregularidade,  serão  adotadas  as

medidas necessárias à rescisão contratual  nos autos do

processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à

contratada a ampla defesa e o contraditório.

 12.6.5. Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os

pagamentos  serão  realizados  normalmente,  até  que  se

decida pela rescisão do contrato,  caso a contratada não

regularize sua situação junto ao órgão correspondente.

 a. Será  rescindido  o  contrato  em  execução  com  a

contratada  inadimplente,  salvo  por  motivo  de

economicidade  ou  outro  de  interesse  público  de  alta

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,

pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça.

 12.7. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção

tributária prevista na legislação aplicável.

 12.7.1. A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples

Nacional,  nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  123,  de

2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos

impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.

No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à

apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento

oficial,  de que faz jus ao tratamento tributário favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

 12.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde

que  a  Contratada  não  tenha  concorrido,  de  alguma forma,

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira  devida  pela  Contratante,  entre  a  data  do

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100)
       365

I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%

 13. DO REAJUSTE

 13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano

contado da data limite para a apresentação das propostas.

 13.2. Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante

solicitação  da  contratada,  os  preços  contratados  poderão

sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o

IPCA/IBGE  exclusivamente  para  as  obrigações  iniciadas  e

concluídas após a ocorrência da anualidade.

 13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro,  o interregno

mínimo  de  um  ano  será  contado  a  partir  dos  efeitos

financeiros do último reajuste.

 13.4. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de

reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a

importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado

o  índice  definitivo.  Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

 13.5. Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste

será, obrigatoriamente, o definitivo.

 13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a

ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado

pela legislação então em vigor.

 13.7. Na  ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice

substituto,  as  partes  elegerão  novo  índice  oficial,  para
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reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

 13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

 14. GARANTIA DA EXECUÇÃO

 14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato,

nos moldes do art.  56  da Lei  nº  8.666,  de  1993,  com validade

durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o

término  da  vigência  contratual,  em  valor  correspondente  a  5%

(cinco por cento) do valor total do contrato.

 14.1.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por

igual período, a critério do contratante, contados da assinatura

do contrato,  a  contratada deverá  apresentar  comprovante de

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro

ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

 14.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da

garantia  acarretará  a  aplicação  de  multa  de  0,07%  (sete

centésimos  por  cento)  do  valor  total  do  contrato  por  dia  de

atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 14.1.3. O atraso superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a

Administração  a  promover  a  rescisão  do  contrato  por

descumprimento ou cumprimento irregular  de suas cláusulas,

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de

1993.

 14.2. A validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade

escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término

da vigência contratual,  conforme item 3.1 do Anexo VII-F  da IN

SEGES/MP nº 5/2017.

 14.3. A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade

escolhida, o pagamento de:

 14.3.1. Prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do

contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele

previstas;

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 14.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes

de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

 14.3.3. Multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pela

Administração à contratada; e

 14.3.4. Obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  de  qualquer

natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada,

quando couber.

 14.4. A  modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceita  se

contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada

a legislação que rege a matéria.

 14.5. A garantia  em dinheiro  deverá  ser  efetuada  em favor  da

Contratante,  em  conta  específica  na  Caixa  Econômica  Federal,

com correção monetária.

 14.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes

devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro

em sistema centralizado de  liquidação e  de  custódia  autorizado

pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

 14.7. No  caso  de  garantia  na  modalidade  de  fiança  bancária,

deverá  constar  expressa  renúncia  do  fiador  aos  benefícios  do

artigo 827 do Código Civil.

 14.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação

de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou

renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da

contratação.

 14.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em

pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer

a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,

contados da data em que for notificada.

 14.10. A Contratante  executará  a  garantia  na  forma  prevista  na

legislação que rege a matéria.

 14.11. Será considerada extinta a garantia:
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 14.11.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a

título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante,

mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu

todas as cláusulas do contrato;

 14.11.2.  no  prazo  de  90  (noventa)  dias  após  o  término  da

vigência do contrato, caso a Administração não comunique a

ocorrência  de  sinistros,  quando  o  prazo  será  ampliado,  nos

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"

do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

 14.12. O  garantidor  não  é  parte  para  figurar  em  processo

administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar

prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

 14.13. A  contratada  autoriza  a  contratante  a  reter,  a  qualquer

tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 15.1. Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a

administração  poderá,  garantida  a  defesa  prévia,  aplicar  à

contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes

penalidades:

 15.1.1. Advertência;

 15.1.2. Multa;

 15.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados, Distrito Federal e Municípios;

 15.1.4. Descredenciamento  do  sistema  de  cadastramento  de

fornecedores.

 15.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa,

observará o seguinte:

 15.2.1. 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato,  em

caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no
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caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro

de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

 15.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia,

até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  da  parte  do

fornecimento;

 15.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da

parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

 15.2.4. 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do

contrato/saldo  remanescente  do  contrato,  em  caso  de

descumprimento parcial da obrigação;

 15.3. Sem  prejuízo  das  multas  aplicadas,  poderá  a

Administração, ao seu interesse, rescindir o contrato em caso de

atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial

ou integral do objeto;

 15.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da

empresa contratada. Na inexistência de créditos que respondam

pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o

Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

 15.5. A  penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada

cumulativamente com as demais  sanções,  e  a sua cobrança,

não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

 15.6. O  impedimento  de  contratar  com  a  União,  Estados,

Distrito  Federal  e  Municípios  será  graduado  pelos  seguintes

prazos:

 15.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12

(doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado

as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela

Administração;

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos;
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 15.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado

da execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do

fornecimento de bens;

 15.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

 b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem

justa  fundamentação  e  prévia  comunicação  à

Administração;

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação

no âmbito da administração estadual;

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.

 15.6.4. O  fornecedor  que,  convocado  dentro  do  prazo  de

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar  documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,

comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,

será  aplicada  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e

contratar  com a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  ou

Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo

descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza

e a gravidade da falta cometida;

 15.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações

legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato

formal  da  Administração,  nos  casos  enumerados  no  art.  78,

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
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 16. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 16.1. Conforme Anexo III.

 17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

 17.1. Conforme Anexo V.

 18. DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS E DE SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO

 18.1. Conforme Anexo I.

 19. DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

 19.1. Conforme Anexo II.

 20. DA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

 20.1. Conforme Anexo VI.

 21. DA  MANUTENÇÃO  CORRETIVA,  SUPORTE  TÉCNICO  E

ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES

 21.1. Conforme Anexo VIII.

 22. DA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

 22.1. Conforme Anexo VII.

 23. DA PROVA DE CONCEITO

 23.1. Conforme Anexo IX.

 24. DOS TREINAMENTOS

Conforme Anexo XI.

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa
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ANEXO I – REQUISITOS TECNOLÓGICOS E DE SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO

 1. DOS  REQUISITOS  TECNOLÓGICOS  E  DE  SEGURANÇA  DA

INFORMAÇÃO

 1.1. A contratação  compreenderá  a  entrega  e  execução  dos

seguintes recebíveis:

 1.1.1. Instalação,  implementação,  customização  e

parametrização dos módulos funcionais dos sistemas descritos;

 1.1.2. Serviços de manutenção e atualização permanente dos

sistemas;

 1.1.3. Desenvolvimento e aprimoramento de funcionalidades;

 1.1.4. Treinamento  da  equipe  técnica  para  passagem  de

tecnologia;

 1.1.5. Treinamento de equipes de usuários chaves e analistas

de sistemas, para habilitação ao uso dos módulos funcionais e

ambiente de desenvolvimento fornecido;

 1.1.6. Atividades  de  apoio  para  implementações  e  melhorias

técnicas.

 1.2. Não  faz  parte  deste  objeto  o  fornecimento  de

equipamentos  (computadores  servidores),  sistemas

operacionais,  sistema de gerenciamento de banco de dados

(SGBD) e componentes de rede. Porém os requisitos mínimos

destes  deverão ser  informados em conjunto  com o desenho da

solução,  contemplando  tolerância  à  falha  nos  principais

componentes do ambiente como um todo.
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 2. CONCEITOS GERAIS:

 2.1. Infraestrutura de TI refere-se ao conjunto de hardwares e/ou

softwares, softwares estes, quando aplicável a este fim, que serão

fornecidos  pelo  CONTRATANTE  para  implantação  do  Sistema

Informatizado de Gestão Administrativa e dos softwares de apoio,

levando-se em conta todo o ambiente de execução;

 2.2. Parametrização da Solução significa que a implementação

de  requisitos  é  feita  com  base  exclusiva  em  alteração  de

parâmetros  por  meio  do  uso  de  funcionalidades  próprias  do

sistema,  como por  exemplo:  interfaces gráficas de configuração,

sem envolver codificação em linguagem de programação;

 2.3. Customização da Solução significa que a implementação de

requisitos é feita com base em linguagem de programação e/ou

banco de dados, podendo também envolver, de forma subsidiária,

algum tipo de parametrização complementar;

 2.4. Autosserviço  são  operações  realizadas  pelo  usuário,  em

qualquer  módulo  do  Sistema  Informatizado  de  Gestão

Administrativa ou processo de trabalho, referente a informações do

próprio usuário. Inclui o acesso a interfaces do sistema, geração de

relatórios,  consultas  e  uso  de  qualquer  funcionalidade

disponibilizada pela Solução;

 2.5. O  Sistema  Informatizado  de  Gestão  Administrativa,  no

contexto desta contratação também chamada de Solução de TI,

compreende os seguintes itens:

 2.5.1. Serviço de implantação;

 2.5.2. Serviço de treinamento;

 2.5.3. Serviço de manutenção preventiva, legal, suporte técnico

e atualização de versões;
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 2.5.4. Serviço de manutenção corretiva;

 2.5.5. Serviço de manutenção evolutiva;

 2.6. A Solução de TI a ser contratada, trata-se de uma solução

integrada de maneira que, para fins do presente objeto, é aquela

que, para todos os processos de trabalho e módulos constituintes,

possui:

 2.6.1. Interface  de  apresentação  (telas  do  sistema  e  telas

administrativas),  relatórios,  usabilidade  e  documentação

homogêneos,  ou  seja,  mesmo  layout,  padrão  de  nomes  e

comportamento;

 2.6.2. Troca  de  informações  entre  os  vários  processos  de

trabalho  e  módulos  constituintes  sem  que  seja  necessária

migração de dados, redundâncias de informação ou mecanismo

de integração de dados entre seus módulos.

 2.6.3. Procedimento  uniforme  de  operação,  monitoramento  e

gerenciamento;

 2.6.4. Procedimento  uniforme para  migração e integração de

dados com sistemas legados e externos;

 2.6.5. Procedimento uniforme de atribuição de perfis, definição

de  regras  de  acesso,  criação  de  usuários  e  demais

procedimentos relativos a mecanismos de segurança;

 2.7. Os  Processos  de  trabalho  compreendem  os  Requisitos

funcionais da solução. Módulos são os componentes de software

que implementam os processos de trabalho (descritos no Anexo II

deste  Termo  de  Referência  e  outros  indispensáveis  ao

funcionamento  destes),  implementam a gestão administrativa  da

Solução, implementam funcionalidades referentes à integração, à

migração  de  dados,  à  segurança,  à  customização  e

parametrização, à emissão de relatórios e demais funcionalidades
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indispensáveis  ao  funcionamento  do  sistema.  Já  o  termo

“procedimento  uniforme”  deve  ser  interpretado  como:  mesmo

layout,  comportamento  e  usabilidade;  utilização  de  scripts,

preferencialmente,  com mesma linguagem de codificação e com

mesmos  comandos  para  operações  idênticas;  procedimentos

distintos, interdependentes ou que exijam o acionamento de outros

procedimentos,  deverão  ser  executados  através  de  chamadas

diretas a telas ou scripts, a partir de telas e scripts anteriores na

sequência  do  fluxo  de  trabalho,  sem  interrupção  do  fluxo  de

execução (exemplificando, se uma operação, para sua conclusão,

exigir a chamada de outra tela do sistema, a tela da operação deve

prover  chamada  direta,  com  passagem  dos  parâmetros

necessários,  sem  necessidade  de  nova  entrada  de  dados

(redigitação) ou chamada da segunda tela por menu do sistema);

 2.8. PARAMETRIZAÇÃO:  O  Sistema  Informatizado  de  Gestão

Administrativa,  para fins do presente objeto,  deverá atender aos

requisitos de parametrização exigidos para os requisitos funcionais

descritos no Anexo II deste Termo de Referência;

 2.9. CUSTOMIZAÇÃO: Além da capacidade de parametrização

estabelecida  no  parágrafo  anterior,  a  Solução  de  TI,  a  ser

fornecida,  deve  possibilitar  customização  para  atender  todas  as

exigências previstas neste Termo de Referência;

 2.10. O Sistema Informatizado de Gestão Administrativa deve ser

dotado,  quando  previsto  nos  requisitos  funcionais  descritos  no

Anexo II deste Termo de Referência, de interfaces de programação

(API – Application Program Interfaces);

 2.11. Os serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva

são de natureza continuada, sem dedicação exclusiva de mão

de obra, em razão da(s): constantes alterações na legislação, que
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requerem adaptações no sistema; complexidade e criticidade da

solução adquirida, cuja eventual paralisação da atividade poderá

implicar elevado prejuízo ao CONTRATANTE;

 2.12. O  Sistema  Informatizado  de  Gestão  Administrativa  é

software  aplicativo  na forma de produto  acabado,  estabilizado e

disponível no mercado brasileiro, com capacidade de informatizar,

no  CONTRATANTE,  de  modo  integrado,  processos  de  trabalho

relativos  à  gestão  pública  administrativa,  previstos  no  Anexo  II

deste Termo de Referência;

 2.13. Os softwares de apoio são todos os softwares necessários

ao  funcionamento  do  Sistema  Informatizado  de  Gestão

Administrativa  sobre  a  infraestrutura  de  hardware  do

CONTRATANTE,  os  quais  complementam as funcionalidades da

Solução de TI ou dão suporte ao seu funcionamento, permitindo

que  cumpra  todos  os  requisitos  funcionais  e  não  funcionais

estabelecidos neste Termo de Referência e seus Anexos.

 2.14. No contexto deste Termo de Referência, os  softwares de

apoio são divididos da seguinte forma:

 2.14.1. Os fornecidos pela CONTRATADA, de forma perpétua

e sem ônus adicional  ao CONTRATANTE, por serem por ela

considerados imprescindíveis ao funcionamento da Solução de

TI e não serem fornecidos pelo CONTRATANTE. Deverão ser

especificados pela CONTRATADA de forma individualizada em

sua proposta comercial. São exemplos (quando não integrarem

o núcleo do Sistema Informatizado de Gestão Administrativa e

forem licenciados em separado):  ferramenta para geração de

manuais e help online, entre outros;

 2.14.2. Os fornecidos pelo CONTRATANTE de uso obrigatório

pela  CONTRATADA,  cujas  licenças  serão  providas  pelo
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CONTRATANTE. São exemplos: sistema gerenciador de banco

de dados (SGBD), sistema operacional e correio eletrônico (O

ANEXO  V  descreve  a  arquitetura  tecnológica  do

CONTRATANTE).

 2.15. Caberá  à  CONTRATADA  dispor  de  profissionais  com

conhecimento  sobre  os  softwares  de  apoio  fornecidos  pelo

CONTRATANTE, não sendo responsabilidade deste último prover

qualquer  treinamento,  salvo  em relação  aos  softwares de  apoio

desenvolvidos  pelo  próprio  CONTRATANTE.  Caberá  ao

CONTRATANTE  somente  a  responsabilidade  de  disponibilizar

licenças dos softwares de apoio por ele fornecidos, em quantidade

suficiente para permitir a implantação e operação da Solução de TI

em  todos  os  ambientes  de  execução.  Os  softwares  de  apoio

fornecidos  pelo  CONTRATANTE  deverão  ser  configurados  pela

CONTRATADA,  incluindo  toda  a  integração  necessária  com  o

núcleo da Solução, de forma a alcançar os requisitos estabelecidos

neste Termo de Referência;

 2.16. É dever da CONTRATADA oferecer profissionais habilitados

nas ferramentas de hardware e software do CONTRATANTE, bem

como promover a atualização de seus colaboradores em função da

evolução  tecnológica,  mudança  de  linguagem  de  programação,

metodologias,  sistemas  operacionais,  etc.,  que  venham  a  ser

implantados no CONTRATANTE;

 2.17. Ambiente  de  execução  refere-se  aos  ambientes  de

desenvolvimento, teste, homologação, treinamento, produção e de

contingência,  nos  quais  o  Sistema  Informatizado  de  Gestão

Administrativa  e  softwares  de  apoio  deverão  ser  instalados  e

configurados  e  para  os  quais  deve  ser  provido  licenciamento,

suporte e demais serviços previstos neste Termo de Referência;
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 2.18. No  contexto  deste  Termo  de  Referência,  os

ambientes computacionais são divididos da seguinte forma:

 2.18.1. A cargo da CONTRATADA:  refere-se à Solução de TI

que será instalada e configurada pela CONTRATADA no escopo

do serviço de implantação e posteriormente objeto do serviço

de  manutenção  evolutiva,  treinamento  e  de  suporte  técnico.

Estão  incluídos  todos  os  softwares  proprietários  a  serem

instalados  dentro  do  ambiente  de  virtualização  da

CONTRATANTE.  São  exemplos:  a  própria  solução  de  TI

(Sistema Informatizado de Gestão Administrativa),  ferramenta

de  desenvolvimento,  ferramenta  para  geração  de  relatórios

operacionais, ferramenta de desenho de processos, clientes de

backup, softwares necessários para a gestão do ciclo de vida

da Solução, entre outros;

 2.18.2. A cargo do CONTRATANTE:  refere-se ao conjunto de

softwares  e  hardwares  fornecidos  pelo  CONTRATANTE  cuja

instalação,  configuração  e  suporte  técnico  estarão  sob  sua

responsabilidade,  instalados  em  hardware  e  ambiente  de

virtualização  a  cargo  do  CONTRATANTE. São  exemplos:

Hypervisors  (KVM,  Hyper-V,  VMWare,  XenServer  e  outros),

Sistemas  Operacionais,  Sistema  Gerenciador  de  Banco  de

Dados (SGBD), Correio Eletrônico e etc. Apesar de estarem no

ambiente  computacional  a  cargo do CONTRATANTE,  são de

responsabilidade  da  CONTRATADA a integração entre  esses

softwares  e  o  núcleo  do  Sistema  Informatizado  de  Gestão

Administrativa, bem como sua configuração, criação de scripts,

criação  de  relatórios  e  migração  de  dados,  estando  às

atividades  citadas  no  escopo  do  serviço  de  implantação  e

manutenção evolutiva.
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 3. DOS DIREITOS AUTORAIS:

 3.1. A presente contratação compreende a aquisição de licença

de uso da solução de TI, em caráter perpétuo, sem restrição de

uso  por  quantidade  de  usuários,  que  se  adequem  às

necessidades do CONTRATANTE, incluindo a cessão de direito de

licenças de uso permanente dos softwares e dos componentes que

integram  a  solução,  para  atender  aos  níveis  de  serviço  e  às

características  de infraestrutura,  segurança e  auditoria,  descritas

neste  termo  de  referência  e  em  seus  anexos,  com  registro  de

propriedade  ou  apresentação  de  cessão  de  direito  de  uso  das

metodologias, técnicas e ferramentas a serem utilizadas no âmbito

da prestação de serviços, conforme previsto nas Leis 9.609/98 e

9.610/98;

 3.2. A  propriedade  intelectual  dos  softwares  fornecidos  pela

CONTRATADA  permanecerá  na  titularidade  do  respectivo

fabricante;

 3.3. Pertencerá ao CONTRATANTE a propriedade intelectual de

todas as modificações nos softwares fornecidos, que lhes agregue

valor, realizadas no escopo da contratação, bem como de todos os

dados  inseridos  e  armazenados  na  Solução  de  TI  /  Banco  de

Dados,  relatórios,  diagramas,  fluxogramas,  modelos,  material

didático de treinamento, inclusive gravação de palestras e aulas,

produtos gerados em função da migração e integração de dados,

entre  outros.  A  regra  está  em  conformidade  com  a  Lei  nº

9.609/1998, que dispõe sobre propriedade intelectual de programa

de computador e com a Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre direito

autoral, sendo vedada a comercialização destes, a qualquer título,

por  parte  da  CONTRATADA,  salvo  se  formal  e  previamente
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autorizado  pelo  contratante.  A  contratada  deverá  garantir  ao

CONTRATANTE que o conjunto de software licenciado para uso

perpétuo não infrinja quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-

secrets;

 3.4. A utilização de soluções ou componentes, proprietários da

CONTRATADA ou de terceiros,  na  construção/customização dos

programas  ou  quaisquer  artefatos  relacionados  ao  presente

contrato, que possam afetar a propriedade do produto, deve ser

formal e previamente autorizada pelo CONTRATANTE;

 3.5. A CONTRATADA e os profissionais alocados na execução

dos  serviços  transferem  ao  contratante,  de  forma  incondicional,

todos  os  direitos  referentes  à  propriedade  intelectual  sobre  os

artefatos produzidos no âmbito do contrato;

 3.6. A CONTRATADA deverá assegurar ao CONTRATANTE, em

caso  de  descontinuidade  de  qualquer  produto  da  Solução,  e

durante a vigência contratual, o direito ao uso de qualquer produto

que o substitua.

 4. DA ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS:

 4.1. O  banco  de  dados  da  solução  proposta  deverá  ser,

preferencialmente,  compatível com Oracle Database ou SGBD

opensource  (PostgreSQL),  cujas  licenças,  quando  aplicáveis,

serão fornecidas pelo CONTRATANTE;

 4.1.1. Caso a solução de TI ofertada pela licitante trabalhe com

outra  solução  de  banco  de  dados,  a  licitante,  sob  pena  de

desclassificação,  deverá  ofertar,  sem  nenhum  tipo  de  custo

adicional ao CONTRATANTE, e sem nenhum tipo de restrição

por  número  de  usuários  e/ou  máquinas,  o  licenciamento  do

referido banco de dados ao longo do período de vigência do
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contrato.  Além disso,  deverá  promover,  sem ônus adicionais,

treinamento  específico  do  pessoal  técnico  de  TI  do

CONTRATANTE, que irá lidar com o referido banco de dados.

 5. DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

 5.1. A Solução de TI, objeto deste Termo de Referência, deverá

ser instalada no datacenter próprio do CONTRATANTE, localizado

na cidade de Goiânia-GO.

 6. DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 6.1. A Solução de TI deverá prover serviços de segurança, na

camada  da  lógica  de  aplicação,  integrados  aos  serviços  de

infraestrutura (banco de dados, servidor de aplicações, servidor de

páginas  Internet  –  Web e  outros  serviços  que  a  Solução  de TI

utilizar), que implementem no mínimo os seguintes mecanismos:

 6.1.1. Criptografia – Prover mecanismo que permita criptografar

informação privada ou sigilosa;

 6.1.2. Identificação  –  Prover  mecanismo  que  estabeleça  de

maneira  inequívoca  a  identidade  dos  diversos  usuários  da

Solução de TI;

 6.1.3. Autenticação (senhas) - Para os casos de login externos

ao ambiente controlado pelo MS-ActiveDirectory ou LDAP da

CONTRATANTE  (situações  excepcionais),  o  sistema  da

CONTRATADA deverá prover  mecanismos que comprovem a

identidade de um usuário da Solução de TI por meio de senhas

criptografadas, devendo permitir que em qualquer momento um

usuário  possa  alterar  a  sua  senha.  Deverá  possibilitar  o

estabelecimento  de  regras  para  criação  de  senhas.  Dessa

forma, a  solução da CONTRATADA deverá,  imperativamente,
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integrar-se à estrutura de logins de rede do CONTRATANTE por

meio  do  MS-ActiveDirectory  ou  LDAPS.  Todo  acesso  ao

ambiente  computacional  do  CONTRATANTE  será  submetido

por este meio de autenticação;

 6.1.4. Autenticação  –  Possibilitar  a  utilização  de  outros

mecanismos  de  autenticação  utilizados  pelo  mercado,  como

biometria ou smartcards;

 6.1.5. Identificação  do  equipamento  de  acesso:  registrar  o

endereço do equipamento de acesso (IP);

 6.1.6. Controle  de  Acesso  (usuário)  –  Assegurar  que  os

acessos  aos  recursos  de  informação  estejam  disponíveis

apenas para os usuários autorizados. As restrições de acesso

devem  ser  implementadas  por  meio  da  definição  de  perfis,

mediante  sua  associação  a  cada  usuário  ou  a  grupos  de

usuários;

 6.1.7. Controle de Acesso (tempo) – Possibilitar a limitação do

acesso a Solução de TI por períodos do dia, dias da semana,

ou dias do mês. Possibilitar limitar acesso automaticamente de

acordo com a situação funcional do empregado (afastamento,

férias, desligamento, etc.);

 6.1.8. Controle  de  Acesso  (equipamento)  –  Possibilitar  a

limitação  do  acesso  a  Solução  de  TI  por  endereço  do

equipamento do usuário;

 6.1.9. Controle de Acesso (visualização) – Permitir a restrição

de  visualização  de  telas,  funções,  tabelas,  campos,  linhas  e

colunas;

 6.1.10. Controle de Acesso (níveis de segurança) – Permitir que

se  estabeleçam  níveis  de  segurança  vinculados  à  posição
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hierárquica  das  pessoas  na  estrutura  organizacional  e  às

funções por estas desempenhadas;

 6.1.11. Rastreamento – Permitir o rastreamento de acessos de

qualquer  usuário,  especificando  os  dados  modificados  e  os

dados acessados, por meio da criação de trilhas de auditoria;

 6.1.12. Cópia de Segurança (backup) e Recuperação (restore) –

Conter  ferramentas  que  executem  cópias  de  segurança  de

todas as informações armazenadas, relacionadas a Solução de

TI, assim como permitir sua restauração;

 6.1.13. Integridade  dos dados –  Trabalhar  com o conceito  de

transação de banco de dados,  garantindo suas propriedades

fundamentais  e,  consequentemente,  a  integridade dos  dados

armazenados;

 6.1.14. Auditoria (registro) - Todas as atualizações na base de

dados devem ser  registradas em um arquivo  de histórico de

atualizações (log), gerando trilhas de auditoria que possam ser

utilizadas  por  ferramentas  apropriadas.  O registro  dos  dados

modificados  no  banco  de  dados  pode  ser  realizado  pelos

mecanismos de auditoria do próprio banco de dados, desde que

esse recurso seja suficiente para permitir a implementação dos

mecanismos de análise de auditoria, conforme estabelecido no

item auditoria/análise a seguir;

 6.1.15. Auditoria  (análise)  -  Possuir  mecanismos  de  auditoria

que  permitam  identificar  os  acessos  e  as  manutenções

efetuadas nas bases de dados, especificando a estação, data,

hora, operador, função utilizada e imagem da informação antes

e após uma atualização (inserção,  exclusão,  e  alteração)  ou

após uma consulta;
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 6.1.16. A  Solução  deverá  assegurar,  de  forma  nativa,  a

integridade e a confidencialidade das informações, realizando o

monitoramento  por  meio  de  registros  (log)  de  operações  no

sistema e registros (log) de falhas, com abrangência no mínimo

de:

 a. Tentativas de acesso ao sistema (login), aceitas e rejeitadas;

 b. Identificação  do  usuário  ou  origem  do  dado  (migração,

integração, entre outros);

 c. Identificação  da  estação  de  trabalho  (IP  e  agente  do

navegador);

 d. Identificação  do  tipo  da  transação  (inclusão,  consulta,

alteração, exclusão, entre outros);

 e. Identificação da funcionalidade que provocou a operação;

 f. Data, hora e detalhes de eventos-chave, como, por exemplo,

horário de entrada (logon) e saída (logoff);

 g. Tentativas  de  acesso  a  recursos  críticos,  aceitas  e

rejeitadas;

 h. Alterações na configuração;

 i. Uso de privilégios;

 j. Conteúdo das informações críticas modificadas.

 6.1.17. A Solução  deverá  permitir,  de  forma nativa,  pesquisas

por  quaisquer  das  informações  armazenadas  nos  registros

(logs),  apresentando, no mínimo, usuário, data, hora, estação

de trabalho (IP e agente do navegador), código da transação,

dados afetados,  alterações e  consultas  efetuadas.  A Solução

deverá permitir, de forma nativa, pesquisas por quaisquer das

informações armazenadas nos registros  (logs),  apresentando,

no  mínimo,  usuário,  data,  hora,  estação  de  trabalho  (IP  e
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agente do navegador),  código da transação,  dados afetados,

alterações e consultas efetuadas;

 6.1.18. A Solução deverá  permitir,  de  forma nativa,  pesquisar,

para um determinado usuário, todos os perfis de acesso a ele

concedidos e, para um determinado perfil de acesso, todos os

usuários a ele associados;

 6.1.19. A Solução deverá oferecer mecanismos de proteção para

que  os  recursos  e  informações  de  registros  (logs)  sejam

protegidos contra falsificação e acesso não autorizado;

 6.1.20. Os registros (logs) de auditoria deverão ser produzidos,

enviados  para  alerta  e  armazenados  com  base  em

parametrização de tipos de eventos e de período de retenção

definidos pelo CONTRATANTE;

 6.1.21. Sigilo  –  A  CONTRATADA  deverá  assinar  termo  de

compromisso, obrigando-se a não realizar, promover, incentivar

a  divulgação  de  qualquer  dado  ou  informação  do  ambiente

computacional  do  CONTRATANTE,  bem como dos dados ou

informações contidas nele, sem a prévia autorização;

 6.1.22. Em  caso  de  dúvida  acerca  da  confidencialidade  de

determinada informação, a CONTRATADA não deverá divulgar

a mesma, até que venha a ser expressamente autorizado, por

escrito, pelo gestor do contrato;

 6.1.23. Em  hipótese  alguma  se  interpretará  o  silêncio  do

CONTRATANTE como liberação de qualquer dos compromissos

ora assumidos;

 6.1.24. A CONTRATADA obriga-se expressamente a:

 a. Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de

que  faz  uso,  bem  como  zelar  e  proteger  os  respectivos

recursos de processamento de informações;

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 b. Cumprir  a  política  de  segurança  do  CONTRATANTE,  sob

pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais cabíveis;

 c. Utilizar os sistemas de informação do CONTRATANTE e os

recursos a eles relacionados somente para os fins previstos

pelas normas de segurança em vigor;

 d. Manter  o  caráter  sigiloso  das  senhas  de  acesso,  aos

recursos e sistemas do CONTRATANTE;

 e. Não  compartilhar,  sob  qualquer  forma,  informações

confidenciais  com  outros  que  não  tenham  a  devida

autorização de acesso;

 f. Responder  por  todo  e  qualquer  acesso  aos  recursos  de

informática e dados do CONTRATANTE, bem como pelos

efeitos desses acessos efetivados através do seu código de

identificação ou outro atributo utilizado para esse fim;

 g. Respeitar  a  proibição  de  usar,  inspecionar,  copiar  ou

armazenar  programas de  computador,  lista  de  usuários  e

seus respectivos dados, cadastros e afins, modelos, etc.;

 h. Devolver,  ao término da prestação dos serviços, inclusive,

suas notas pessoais sob qualquer forma, se houver matéria

sigilosa  relacionada  com  o  CONTRATANTE,  registros  de

documentos de qualquer natureza que tenham sido usados,

criados ou tenham estado sob seu controle.

 6.1.25. Para assegurar a confidencialidade das informações do

CONTRATANTE, os dados sensíveis transferidos de ambiente

de  produção  para  os  demais  ambientes  (desenvolvimento,

homologação e treinamento), bem como os dados relativos à

integração  com  os  demais  sistemas  homologados  e  ao

intercâmbio  de  dados  da  Solução  deverão  ser  tratados  por

rotinas  providas pela  CONTRATADA,  validadas e executadas
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pelo CONTRATANTE, com a finalidade de impedir a exposição

indevida do conteúdo desses dados;

 6.1.26. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  para  que  os

profissionais  que  atuarem  em  função  do  Contrato  estejam

obrigados, antes de iniciarem seu trabalho, a conhecer, aceitar

e assinar termo de ciência, que resguarde a confidencialidade

das  informações  a  que  eventualmente  tenham  acesso  em

decorrência  de  suas  atividades  contratuais.  Esses  termos

deverão estar  sob a  responsabilidade da CONTRATADA e à

disposição  do  CONTRATANTE,  que  pode  solicitar  sua

apresentação a qualquer tempo;

 6.1.27. No mesmo termo, haverá também o compromisso de o

profissional  da  empresa  observar  as  regras  de  controle  de

acesso de pessoas às instalações físicas do CONTRATANTE,

bem  como  o  compromisso  de  não  retirar,  sem  prévia

autorização  por  escrito,  documentos  e  bens  pertencentes  ao

CONTRATANTE;

 6.1.28. A  CONTRATADA  deverá  garantir  a  inexistência  de

códigos maliciosos (backdoor, bombas lógicas, entre outros) na

Solução;

 6.1.29. Controle  de  acesso –  A CONTRATADA deverá  manter

relação atualizada de funcionários que poderão atuar junto ao

CONTRATANTE  na  execução  do  Contrato.  Em  caso  de

desligamento, a CONTRATADA deverá imediatamente solicitar

ao  CONTRATANTE  a  retirada  de  todas  as  credenciais  que

permitam ao funcionário fazer qualquer acesso à Solução;

 6.1.30. A Solução deverá possuir, de forma nativa, controle de

acesso  diferenciado  por  perfil  de  usuário,  com o objetivo  de
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gerenciar e monitorar todas as operações do sistema, por meio

de:

 a. Acesso seletivo a funcionalidades da Solução,  incluindo a

visibilidade dos itens de menu de acordo com o perfil  do

usuário;

 b. Acesso  seletivo  à  visualização  e  edição  de  campos  nas

interfaces, de acordo com o perfil do usuário.

 c. A Solução deverá possuir, de forma nativa, mecanismos de

controle de acesso que atendam aos seguintes requisitos:

 6.1.30.c.1. Perfis diferenciados de acesso por unidade

organizacional, lotação, funcionalidades e informações;

 6.1.30.c.2. Os  ajustes  aos  perfis  de  acesso  deverão

ser  feitos  na  Solução  ou  em  solução  de  gerência  de

identidade unificada, a critério do CONTRATANTE.

 6.1.31. A Solução deverá gerar informação sobre as funções que

podem ser executadas por cada perfil de acesso;

 6.1.32. Senhas de acesso deverão ser criptografadas;

 6.1.33. Os usuários  não poderão ter  acesso direto  à  base de

dados, mas apenas por meio da aplicação. Nesse sentido, o

sistema da CONTRATADA somente poderá permitir  o acesso

direto à base de dados ao(s) Administrador(es) de Dados do

CONTRATANTE;

 6.1.34. Não poderão  ser  utilizados  identificadores  de  usuários

(login) compartilhados entre dois ou mais usuários, de forma a

garantir a rastreabilidade das ações realizadas no sistema;

 6.1.35. Verificação e validação dos dados – A Solução deverá

realizar, de forma nativa, a verificação e a validação dos dados

de entrada, onde for aplicável, de forma a garantir a correção e

a consistência dos dados, reduzir o risco de erros e prevenir
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ataques  conhecidos  como  injeção  de  código  e  overflow  de

buffer, detectando e tratando, no mínimo, os seguintes erros:

 a. Entrada duplicada;

 b. Valores fora de faixa;

 c. Caracteres inválidos em campos de dados;

 d. Dados incompletos ou faltantes;

 e. Comprimento de dados não respeitando limites superiores

ou inferiores.

 6.1.36. A Solução deverá detectar e tratar, de forma nativa, todos

os  erros  e  exceções  ocorridos  durante  o  acesso  a  qualquer

componente externo ao sistema, tais como: banco de dados,

webservices, sistemas de arquivos, entre outros;

 6.1.37. Classificação da informação – A Solução deverá impedir

o  acesso  indevido  a  informações  por  usuários  sem perfil  de

acesso  necessário  a  determinadas  classes  de  informação,

garantindo  que  a  informação  não  constará  nem  mesmo  em

resultados de pesquisas, por exemplo, listas e índices;

 6.1.38. Infraestrutura  de  comunicação  –  A  Solução  deverá

permitir  o uso, de forma nativa, de criptografia no tráfego de

dados pela rede;

 6.1.39. A Solução  deverá  trafegar,  de  forma  nativa,  todos  os

dados  não  públicos  sobre  protocolo  SSL  (Secure  Sockets

Layer)  e  qualquer  transação  da  Solução  deverá  admitir

configuração para que seja executada sobre protocolo SSL.

 7. INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

 7.1. A tecnologia e a arquitetura da Solução de TI  devem ser

baseadas em padrões de mercado que permitam a integração com

outras Soluções de TIs, ferramentas e componentes de software;
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 7.2. A Solução de TI deve permitir a integração com ferramentas

de  escritório  mais  comuns  no  mercado  (planilhas  e  editores  de

texto);

 7.3. A Solução de TI deverá permitir a exportação de dados de

quaisquer tabelas da Solução de TI, em formatos que possam ser

utilizados  por  outros  sistemas,  contemplando  no  mínimo  as

seguintes extensões: pdf, doc, txt, xls, csv, xml, json e html;

 7.4. A Solução  de  TI  deverá  suportar  plenamente  o  protocolo

TCP/IP;

 7.5. A  solução  tecnológica  deverá  oferecer  autenticação  por

padrões  Single  Sign-On  (SSO),  Lightweight  Directory  Access

Protocol (LDAP) e Active Directory (AD);

 7.6. Quando previsto para os requisitos funcionais, descritos  no

Anexo II deste Termo de Referência, a solução tecnológica deverá

possuir integração através de protocolos comerciais mais utilizados

atualmente  para  integração,  como:  REST,  JSON,  GRAPHQL,

HTTPS, entre outros;

 7.7. Quando aplicável, a Solução de TI deverá suportar o uso de

Webservices  como  solução  na  integração  de  sistemas  e  na

comunicação com outras aplicações, enviando e recebendo dados

em formato JSON (REST e/ou GRAPHQL);

 7.8. Ao final dos serviços de implantação da Solução de TI, esta

deverá permitir  o uso de ferramentas de software orientadas ao

usuário  final,  de  forma  a  possibilitar:  o  desenvolvimento  de

consultas  e  relatórios  de  apoio  aos  processos  decisórios  e

possibilitar a integração com ferramenta de “Business Inteligence –

BI”.

 8. REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 8.1. A  solução  deverá  atender  às  recomendações  listadas  a

seguir do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (versão

3.1), institucionalizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento

e Gestão, apenas nas transações acessíveis ao público externo em

geral (cidadão).

 8.1.1. Recomendações de acessibilidade

 a. Marcação

 8.1.1.a.1.Recomendação 1.1 – Respeitar os Padrões Web

 8.1.1.a.2.Recomendação 1.2 – Organizar o código HTML de

forma lógica e semântica

 8.1.1.a.3.Recomendação  1.6  –  Não  utilizar  tabelas  para

diagramação

 8.1.1.a.4.Recomendação 1.7 – Separar links adjacentes

 8.1.1.a.5.Recomendação  1.8  –  Dividir  as  áreas  de

informação

 8.1.1.a.6.Recomendação 1.9 – Não abrir novas instâncias

sem a solicitação do usuário

 b. Comportamento (Document Object Model – DOM)

 8.1.1.b.1.Recomendação  2.3  –  Não  criar  páginas  com

atualização automática periódica

 8.1.1.b.2.Recomendação 2.6  –  Não incluir  situações com

intermitência de tela

 8.1.1.b.3.Recomendação  2.7  –  Assegurar  o  controle  do

usuário sobre as alterações temporais do conteúdo

 c. Conteúdo / Informação

 8.1.1.c.1.Recomendação 3.3 – Oferecer um título descritivo

e informativo à página

 8.1.1.c.2.Recomendação 3.4 – Informar o usuário sobre sua

localização na página
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 8.1.1.c.3.Recomendação  3.5  –  Descrever  links  clara  e

sucintamente

 8.1.1.c.4.Recomendação  3.6  –  Fornecer  alternativa  em

texto para as imagens do sítio

 8.1.1.c.5.Recomendação  3.8  –  Disponibilizar  documentos

em formatos acessíveis

 8.1.1.c.6.Recomendação 3.10 – Associar células de dados

às células de cabeçalho

 8.1.1.c.7.Recomendação  3.11  –  Garantir  a  leitura  e

compreensão das informações

 8.1.1.c.8.Recomendação  3.12  –  Disponibilizar  uma

explicação para siglas, abreviaturas e palavras incomuns

 d. Apresentação / Design

 8.1.1.d.1.Recomendação 4.1 – Oferecer contraste mínimo

entre plano de fundo e primeiro plano

 8.1.1.d.2.Recomendação 4.2 – Não utilizar apenas cor ou

outras  características  sensoriais  para  diferenciar

elementos

 8.1.1.d.3.Recomendação 4.3 – Permitir redimensionamento

sem perda de funcionalidade

 8.1.1.d.4.Recomendação 4.4 – Possibilitar que o elemento

com foco seja visualmente evidente

 e. Formulários

 8.1.1.e.1.Recomendação  6.1  –  Fornecer  alternativa  em

texto para os botões de imagem de formulários

 8.1.1.e.2.Recomendação 6.2 – Associar etiquetas aos seus

campos

 8.1.1.e.3.Recomendação  6.3  –  Estabelecer  uma  ordem

lógica de navegação
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 8.1.1.e.4.Recomendação  6.4  –  Não  provocar

automaticamente alteração no contexto

 8.1.1.e.5.Recomendação  6.5  –  Fornecer  instruções  para

entrada de dados

 8.1.1.e.6.Recomendação 6.6 – Identificar e descrever erros

de entrada de dados e confirmar o envio das informações

 8.1.1.e.7.Recomendação  6.7  –  Agrupar  campos  de

formulário

 9. DEMAIS CARACTERÍSTICAS

 9.1. A solução  deve  ser  amigável  ao  usuário  e  de  fácil  uso,

evitando  que,  pelo  menos,  as  transações  mais  frequentes  dos

diversos  módulos,  exijam  muitas  intervenções  do  usuário

(comandos  de  navegação  entre  telas,  excesso  de  cliques  de

mouse e redigitação de dados chave para acesso a informações

em diferentes telas).

 9.2. A solução deve possuir interface gráfica (GUI) e rodar

em ambiente WEB.

 9.3. A solução deve possuir Help sensível ao contexto.

 9.4. A  solução  deverá  ser  acessível  por  dispositivo  móvel

(Android e IOS).
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ANEXO II – REQUISITOS FUNCIONAIS

 1. DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

 1.1. SOBRE  AS  FUNCIONALIDADES  GERAIS  DO  SISTEMA

INFORMATIZADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

 1.1.1. O  Sistema  Informatizado  de  Gestão  Administrativa

deverá ser composto por um conjunto de módulos que atendam

aos  processos  de  controles  internos,  prestação  de  contas,

gestão patrimonial e outros módulos que supram a necessidade

de  gestão  de  informações  gerenciais  e  estratégicas  para  a

gestão do TJGO;

 1.1.2. O  Sistema  Informatizado  de  Gestão  Administrativa

deverá  ser  integrado  pela  CONTRATADA ao  sistema  de

Recursos Humanos do TJGO, de modo que os cadastros

relativos  à  lotação,  informações  do  usuário,  tabelas

relativas  a  endereçamento,  entre  outros,  sejam extraídos

dos sistemas já existentes;

 1.1.3. O sistema deverá propiciar que os diversos setores da

entidade  possam  manter  e  consultar  as  mesmas  tabelas,

tornando–as  de  uso  comum (uso  compartilhado),  evitando  a

duplicidade  de  tabelas  com  conteúdo  similar  em  diferentes

setores de cada entidade, respeitadas as permissões e acessos

definidas para cada usuário;

 1.1.4. Na  importação  do  cadastro  das  pessoas,  deve  haver

disponibilidade para informar várias formas de contato, como:

e–mail, telefone e observações, para utilização exclusivamente

dentro dos módulos de gestão administrativa.
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 1.1.5. O  Sistema  de  Gestão  Administrativa  deverá  ser

integrado  pela  CONTRATADA ao  Sistema  de  Trâmite  de

Processos  Administrativos  (PROAD)  no  TJGO,  de  modo

que  alguns  eventos  (encaminhamento  de  relatório,

balancetes,  por  exemplo)  possam

originar/autuar/desencadear  um  processo  administrativo

interno na Instituição.

 1.2. SOBRE A INTERFACE DO USUÁRIO

 1.2.1. A interface  do  usuário  e  todos  os  seus  componentes

(botões, menus, barras, mensagens, etc.)  devem ser escritas

em português brasileiro;

 1.2.2. Permitir  manutenção  completa  dos  dados  (inclusão,

alteração exclusão e consulta) através das telas da aplicação,

obedecendo  as  restrições  de  acesso  e  peculiaridades  que

existirem  para  tais  ações  como,  por  exemplo,  alteração  de

dados de exercícios contábeis encerrados, alteração de dados

patrimoniais,  alteração  de  dados  onde  o  usuário  somente

possui permissão para consulta, etc;

 1.2.3. Utilizar  máscaras  para  entradas  de  valores  de  acordo

com o tipo do campo (data, inteiro, decimal, CPF, CNPJ, CEP,

telefone, etc.);

 1.2.4. Permitir  que  o  usuário  selecione  as  colunas  a  serem

utilizadas como critério de ordenação no resultado de consultas

em tela. Permitir que sejam selecionadas diversas colunas ao

mesmo tempo para ordenação;

 1.2.5. Implementar  paginação  dos  registros  encontrados,

possibilitando  navegação  nos  resultados  e  alteração  da

quantidade  de  registros  por  página,  de  acordo  com

parametrização  do  sistema.  Possibilitar  que  o  usuário
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parametrize quantos registros devem ser exibidos por padrão

em cada página;

 1.2.6. Disponibilizar rotina para emissão de relatório a partir do

resultado de consultas em tela, observando os filtros aplicados,

critérios de ordenação dos registros, campos visíveis, ordem de

exibição das colunas e largura das colunas. Possibilitar que o

resultado seja salvo nas mesmas extensões previstas para os

demais relatórios do sistema;

 1.2.7. Permitir  que o usuário defina filtros de forma dinâmica

para  busca  de  registros  em  tela.  Possibilitar  que  o  usuário

adicione  diversos  parâmetros  para  busca  (qualquer  campo

disponível  no resultado, além de filtros específicos de acordo

com os registros que estão sendo consultados);

 1.2.8. Permitir  que  o  usuário  salve  os  filtros  definidos  nas

consultas em tela para reutilizá–los posteriormente. Permitir que

sejam restaurados os valores padrão dos filtros;

 1.2.9. Implementar  funcionalidades  de  redimensionar,  mover,

maximar, minimizar, fechar e favoritar;

 1.2.10. Disponibilizar barra de acesso rápido às telas favoritadas

pelo usuário;

 1.2.11. Permitir que sejam utilizadas janelas de busca e campos

de  sugestão  (suggest  field)  para  entrada  de  dados  pré–

cadastrados nos formulários;

 1.2.12. Implementar  cadastros  complexos  (muitos  campos  a

serem  preenchidos)  utilizando  modelo  de  wizard (passo–a–

passo), facilitando assim o preenchimento pelo usuário;

 1.2.13. Permitir  que  sejam  executadas  ações  em  lote  nos

cadastros através da seleção de múltiplos registros (quando o

contexto permitir);
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 1.2.14. Permitir  a criação de campos adicionais nos cadastros

para inclusão de informações complementares. Possibilitar que

seja definido, no mínimo, o nome do campo, formato, tamanho,

obrigatoriedade e tipo (texto, data, valor, etc.);

 1.2.15. Implementar tratamento de erros e exceções de forma

que sejam exibidas mensagens detalhadas e autoexplicativas,

que possibilitem ao usuário diagnosticar o motivo do problema

sem necessidade de conhecimento técnico em informática;

 1.2.16. Implementar  a  interface  do  sistema  de  forma

padronizada.  Todas  as  telas  de  cadastros  e  demais  rotinas

devem seguir o mesmo layout padrão quanto à disposição dos

componentes  gráficos,  como:  barras,  formulários,  botões  de

ação, grids, métodos de interação com os registros, paginação,

contagem  de  registros,  etc.,  exceto  para  ferramentas  de

terceiros anexas à solução;

 1.2.17. Permitir  o  acesso  a  cadastro  referenciado  a  partir  do

outro cadastro que faz a referência, obedecendo a permissão

do usuário para tal acesso;

 1.2.18. Utilizar  o  conceito  de  breadcrumbs (navegação

estrutural) em todas as telas, permitindo ao usuário localizar–se

dentro da aplicação.

 1.3. SOBRE  CERTIFICAÇÃO  DIGITAL  E  ASSINATURA

ELETRÔNICA

 1.3.1. Permitir  o  uso  de  recursos  completos  de  Assinatura

Eletrônica de documentos, seja por autenticação de usuário e

senha ou através de certificado digital;

 1.3.2. Permitir, a qualquer momento, que relatórios e ações no

sistema possam ser configurados para receberem uma ou mais

assinaturas;
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 1.3.3. Permitir que o formato de Assinatura Eletrônica possa ser

apenas  pela  autenticação  de  usuário  e  senha,  sem  a

necessidade  de  certificado  digital  –  agilizando  assim  os

processos  e  garantindo  a  autenticidade  e  integridade  do

documento;

 1.3.4. Utilizar o conceito de “Código de Chancela”: Identificação

única que viabiliza a consulta online do documento para fins de

comprovação de integridade, sendo possível ainda configurar o

relatório para apresentar,  junto à chancela, URL e QR Code,

para facilitar o acesso ao documento original;

 1.3.5. Permitir  confirmar  autenticidade  de  documentos,  sem

necessidade de usuário e senha;

 1.3.6. Possuir recurso que permite a configuração do template

de  assinaturas  utilizado  pelo  relatório  para  definição  de

padrões/layouts  de  disponibilização  de  informações  como

Chancela/Url e QR Code, de acordo com os padrões adotados

pelo órgão;

 1.3.7. Permitir a criação de tipos de identidades para validação

da  identidade  pessoal.  Exemplo:  Assinatura  Digital  ou

Assinatura Eletrônica.

 1.4. DAS FUNCIONALIDADES DO MÓDULO DE CONTROLE

PATRIMONIAL  E  MATERIAIS  –  Subitem  1.1  do  Termo  de

Referência

 1.4.1. Cadastro de Bens Patrimoniais

 a. Permitir o cadastro e a alteração de bens móveis (inclusive

veículos, máquinas e outros) e imóveis próprios, locados e

em  comodato,  com  os  dados  necessários  ao  controle

patrimonial,  incluindo  identificação  da  seção,  pessoa

responsável, forma de ingresso do bem (compra, locação,
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comodato,  doação,  desapropriação),  número  de

tombamento.

 b. Permitir  informar  dados  para  os  bens,  no  mínimo  para:

grupo, subgrupo, categoria, tipo, código, fornecedor, controle

e  pesquisa  dos  mesmos,  tombo,  série,  identificação,

observação, valor de aquisição, data de aquisição, data de

distribuição e imagem do bem

 c. Permitir  o  cadastro  de  grupos  e  subgrupos,  com  a

possibilidade  de  definição  se  determinado  subgrupo  é

depreciável ou não, prazo de depreciação, valor residual.

 d. Permitir  adicionar  campos  para  os  bens  conforme  a

necessidade do usuário

 e. Permitir o cadastro de bens a partir de um modelo de bem, a

ser  definido  pelo  próprio  usuário,  capaz  de  replicar

informações comuns, com opção de cadastramento de itens

em  lote,  automatizando  o  processo  de  numeração

automática  de  plaquetas.  Posteriormente,  para  os  bens

cadastrados em lote, permite alterar informações individuais

de cada item.

 f. Permitir associar imagem do bem patrimonial no cadastro.

 g. Permitir associar bens agregados a outro bem patrimonial.

Agregados são bens que estão atrelados a outros bens, e

que só podem sofrer  transferências juntamente do bem a

que ele se encontra agregado.

 h. Permitir o lançamento do patrimônio a partir do cadastro da

nota de entrada, gerando o cadastro em lote.

 i. Permitir a pesquisa e localização de um produto baseados

nos  parâmetros  previamente  cadastrados:  NÚMERO  DE

IDENTIFICAÇÃO,  DESCRIÇÃO,  TIPO  DE  PRODUTO,
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SITUAÇÃO (em uso ou não),  GRUPOS E SUBGRUPOS,

ALMOXARIFADOS,  FORNECEDORES  DAS  ÚLTIMAS

COMPRAS,  CONTROLE  DE  VENCIMENTO,

LOCALIZAÇÃO  (endereçamento),  CONSUMO  MÉDIO

MENSAL,  ESTOQUE  MÍNIMO  E  MÁXIMO,  PONTO  DE

RESSUPRIMENTO e etc.

 j. Possuir o cadastro de itens com os campos mínimos: tipo de

ingresso  (compra,  locação,  comodato,  doação,

desapropriação,  construção,  transferência,  outras

incorporações) com opção para indicar se é contabilizado;

valor  de  compra;  valor  residual  e  data  de  início  da

depreciação.

 k. Permitir cadastrar os bens patrimoniais com as informações

necessárias para posterior cálculo de depreciação conforme

regulamentado  pelo  MCASP  (Manual  de  Contabilidade

Aplicada ao Setor Público), Parte II, em vigor.

 l. Integrado  com  os  módulos  de  estoque,  compras  e

recebimento de materiais.

 m.Permitir  informar  dados  do  bem  no  mínimo  para  grupo,

subgrupo, categoria, tipo, marca, cor, código e fornecedor.

 n. Permitir o lançamento do patrimônio a partir do cadastro da

nota  fiscal  de  entrada,  gerando  o  cadastro  em  lote

(sequencial).

 o. Permitir  consulta  e  localização  de  bens  tombados,  tendo

como  referência  os  parâmetros  como  NÚMERO  DE

TOMBAMENTO, TIPO DE PRODUTO, SITUAÇÃO DO BEM,

DESCRIÇÃO DO BEM, LOCAL DE DESTINO, DATAS DE

AQUISIÇÃO  E  ATUALIZAÇÃO  DE  MOVIMENTAÇÕES,  e
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demais  informações  que  permitam  o  detalhamento

necessário a correta análise da informação.

 p. Permitir  a  movimentação  de  um produto  dentre  grupos  e

subgrupos.

 q. Permitir definir os parâmetros de estoque mínimo, estoque

máximo e ponto de ressuprimento.

 r. Permitir a emissão de relatório gerencial que informe quais

produtos estão abaixo ou acima dos estoques mínimos e

máximos e que indique a quantidade a ser adquirida tendo

como parâmetro o consumo médio mensal de cada produto.

 s. Permitir consulta de produtos por almoxarifado e por local de

destino,  bem como a emissão de relatórios gerenciais  no

qual estas informações sejam apresentadas

 t. Permitir  consulta de saldo de produtos por almoxarifado e

por classificação contábil.

 u. Permitir o endereçamento do bem dentro do almoxarifado

 v. Permitir o recebimento parcial de materiais referentes a uma

mesma nota de empenho.

 1.4.2. Cadastro de Materiais

 a. Realizar  o  controle  dos  materiais  que  podem  ser

requisitados por local físico, com senha de segurança, de

acordo com o almoxarifado.

 b. Permitir a manutenção das seções do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás com seus respectivos responsáveis.

 c. Permitir o cadastro de grupos e subgrupos de materiais.

 d. Permitir o controle centralizado dos materiais e serviços.

 e. Permitir  o  cadastro  de  itens/materiais,  vinculando  com as

tabelas  de  grupos/subgrupos/unidades  com  as  seguintes
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informações mínimas: descrição do item sucinta e completa

(especificação técnica), com previsão de, no mínimo, 2.000

caracteres;  grupo;  subgrupo;  fornecedor  da última compra

(se  existirem  entradas  no  estoque  e  vinculado  à

movimentação);  unidade  de  medida;  situação  do  item

(ativo/inativo);  data  de  cadastro;  data  da  última  alteração

realizada no cadastro (a nível de log); usuário responsável

pela  alteração  (a  nível  de  log);  controle  de  vencimento;

localização (almoxarifado, prateleira, gaveta); estoque atual;

consumo médio mensal; estoque mínimo; estoque máximo;

ponto de reposição; percentual de reposição.

 f. Permitir identificar se a classe de materiais/item deve ou não

ser  avaliada  tecnicamente  no  ato  da  compra  e  no

recebimento.  Em  caso  positivo  deve  possibilita  a

identificação da seção responsável pela avaliação.

 g. Assegurar  que  no  cadastramento  de  um  novo  item,  o

sistema deve apresentar uma lista de itens semelhantes já

cadastrados, a fim de evitar redundância de cadastramento.

 h. Permitir mover um item de um grupo/subgrupo para outro.

 i. Permitir  definir  os  parâmetros  do estoque para  cada item

como, no mínimo: estoque mínimo, estoque máximo, ponto

de reposição, tempo de reposição e prazo de validade.

 j. Permitir a identificação dos materiais através da impressão

de  código  de  barras  compatível  com  impressoras  de

etiquetas ou térmicas, seguindo padrões internacionais.

 k. Realizar o vínculo dos fornecedores com os materiais por

eles fornecidos permitindo a consulta de fornecedores por

produto.
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 l. Permitir a realização de consultas/filtros com combinação de

campos  relativos  a  qualquer  operação  do  almoxarifado

(requisição, atendimento de requisição, inventário, notas de

compra,  ordem  de  fornecimento,  estorno  de  notas  e

requisições, transferência de produtos entre almoxarifados,

pedido de compras, solicitação de serviços e devolução de

materiais cadastrados), com geração de relatórios sintéticos

e analíticos,  conforme resultado destas  consultas  e  filtros

realizados.

 m.Permitir  a consulta histórica por períodos, de posição dos

estoques dos diversos almoxarifados cadastrados.

 n. Permitir a consulta de produtos por almoxarifado, por local

de consumo, por validade e produtos com controle de lote.

 o. Permitir a consulta saldos mensais de produtos.

 p. Permitir o cálculo de custo médio.

 q. Permitir ao Almoxarifado anexar documentos ao processo de

compra, com possibilidade de impressão e envio por e-mail.

 r. Disponibilizar  simulador  de  previsão  de  compra  com

sugestões  para  um  determinado  período,  considerando  o

consumo  mensal,  quantidade  em  estoque,  margem  de

segurança,  quantidade  que  já  está  sendo  comprada  e

quantidades mínimas e máximas definidas para estoque dos

produtos em relação com o saldo atual.

 s. Permitir definir regras de rateio/cotas para itens (quantidade

por  seção  em  determinado  período)  de  acordo  com

organograma do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Goiás

(divisão/gerência) com possibilidade de definição das cotas

em quantidade de materiais.

 t. Permitir conversão de unidades na entrada de materiais.
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 u. Permitir  emissão  de  etiquetas  de  prateleiras  para

identificação dos materiais em estoque.

 v. Permitir o cadastro de projetos específicos para controle do

consumo de itens.

 w. Permitir  definir  o  local  físico  do  material  dentro  do

almoxarifado.

 x. Permitir estipular quantidade mínima e máxima do material

em estoque visando melhor aproveitamento do espaço físico

do almoxarifado. É possível habilitar o uso de mensagem de

alerta ao usuário quando o produto atingir o estoque mínimo

para que se possa providenciar a reposição.

 y. Permitir ao Almoxarifado consulta ao patrimônio a partir da

placa de identificação (código), descrição e localização do

bem e data de compra.

 z. Assegurar a integração com módulo de controle patrimonial,

efetuando  automaticamente  a  inclusão  do  item  de  bem

permanente e com módulo de frota de veículos para itens a

serem utilizados em veículos e máquinas.

 aa. Cadastrar  os  tipos  de  unidades  de  medidas

suportadas pelos itens.

 bb. Permitir  o  cadastramento  de  itens  de  maneira

unificada e integrada com os demais módulos.

 cc. Permitir cadastrar os itens como bens patrimoniais ou

de consumo.

 dd. Identificar se a classe de materiais/item deve ou não

ser  avaliado  tecnicamente  no  ato  da  compra  e  no

recebimento.  Em  caso  positivo  deve  possibilita  a

identificação do setor responsável pela avaliação.

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 ee. Conter, no cadastramento do novo item, uma lista de

itens  semelhantes  já  cadastrados,  a  fim  de  evitar

redundância de cadastramento.

 ff. Registrar, de forma parcial ou total, os materiais relativos ao

Empenho de compra.

 gg. Emitir relatório dos materiais pendentes da requisição

que originou o empenho.

 hh. Permitir  informar  dados  do  material  tendo  como

referência  mínima  os  grupos,  subgrupos,  categoria,  tipo,

marca, cor, código e fornecedor.

 ii. Permitir  identificar  se  o  material/item  deve  ou  não  ser

submetido  à  conferência  qualitativa  na  etapa  de

recebimento.  Em  caso  positivo,  possibilitar  o  registro  da

informação em campo próprio da nomenclatura na unidade

responsável pela conferência.

 jj. Permitir  movimentação  de  um  produto  dentre  grupos  e

subgrupos.

 kk. Permitir  definir  os  parâmetros  de  estoque  mínimo,

estoque  máximo,  ponto  de  ressuprimento  e  prazo  de

validade (se aplicável).

 ll. Permitir a emissão de relatório gerencial que informe quais

produtos estão abaixo ou acima dos estoques mínimos e

máximos e que indique a quantidade a se adquirida tendo

como parâmetro o consumo médio mensal de cada produto.

 mm. Permitir consulta de produtos por almoxarifado e por

local  de  consumo,  bem  como  a  emissão  de  relatórios

gerenciais no qual estas informações sejam apresentadas.

 nn. Permitir  consulta  de  saldo  de  produtos  por

almoxarifado e por classificação contábil.
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 oo. Permitir  o  endereçamento  do  material  dentro  do

almoxarifado.

 pp. Permitir  a  conversão  de  unidades  na  etapa  de

cadastro de notas fiscais de materiais.

 qq. Permitir o recebimento parcial de materiais referentes

a uma mesma nota de empenho.

 1.4.3. Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços

 a. Permitir o cadastro e a alteração dos fornecedores com as

informações mínimas: razão social, nome fantasia, porte da

empresa,  situação do fornecedor  (ativo,  inativo),  endereço

completo, formas de contato (telefone, fax, e-mail),  CNPJ,

número da Inscrição Estadual e Municipal, data de cadastro

no  sistema,  conta  bancária  (banco,  agência  e  conta

corrente), ramo de atividade, observação; informações sobre

o registro do fornecedor (número do processo, número do

CRC, data de expedição, data de vencimento do cadastro,

data  de  renovação,  dados  da  pessoa  para  contato);

informações  contábeis  (capital  social,  ativo  circulante,

passivo  circulante,  ativo  realizável  a  longo  prazo,  passivo

exigível a longo prazo) com cálculo automático dos índices

de  liquidez  corrente  e  liquidez  geral;  descrição  do  objeto

social  da  empresa;  informações  do  representante  (nome

completo,  endereço  completo,  telefone,  e-mail,  CNPJ,

Inscrição  Estadual  e  Municipal)  e  dos

sócios/acionistas/cotistas da empresa.

 b. Permitir pesquisa e localização de um fornecedor baseados

nos  parâmetros  previamente  cadastrados:  NÚMERO  DE

CADASTRO,  RAZÃO  SOCIAL,  NOME  FANTASIA,  CNPJ,
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INSCRIÇÃO  ESTADUAL,  ENDEREÇO  COMPLETO,  e

demais  informações  que  permitam  o  detalhamento

necessário a correta identificação do FORNECEDOR.

 c. Realizar a vinculação do fornecedor com tabelas de grupos

e subgrupos (com possibilidade de visualizar quem forneceu

a última compra de determinado produto).

 d. Permitir  definir  a  relação  de  documentos  exigidos  dos

fornecedores para o registro/renovação de cadastro.

 e. Manter histórico da documentação apresentada com período

de validade por fornecedor, com seus prazos de validade e

tipo de documento.

 f. Permitir  emissão e personalização de Guias para Registro

Cadastral e para Renovação do CRC dos fornecedores no

próprio sistema.

 g. Realiza o controle automático de data de vencimento dos

documentos definidos como requisitos mínimos no cadastro

de fornecedores, a partir da data de expedição. É possível

definir quais documentos serão controlados e qual o prazo

de validade para cada um, no mínimo, para: Contrato Social.

Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Conjunta

de Tributos Federais e Dívida Ativa da União). Certidão de

regularidade  com  a  Fazenda  Estadual.  Certidão  de

regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  (Mobiliário  e

Imobiliário). Certidão de regularidade com INSS. Certificado

de  regularidade  com  FGTS.  Balanço  patrimonial  e

demonstrações contábeis do último exercício social  (termo

de  abertura  e  encerramento  do  Livro  Diário).  Patrimônio

Líquido.  Certidão  negativa  de  falência  ou  Concordata.

Declaração  de  Cumprimento  do  art.  7º  da  Constituição

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Federal. Declaração de Idoneidade. Registro ou inscrição na

entidade  profissional  competente,  Certidão  de  Débitos

Trabalhistas, entre outros.

 h. Permitir  a  criação,  personalização  e  emissão  de

documentos/declarações no próprio  sistema quando estas

devem seguir modelos pré-definidos pelo Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás.

 i. Permitir  anexar  documentos  externos  exigidos  para  o

registro/renovação  de  cadastro  de  fornecedores

armazenando-os em formato digital no banco de dados ou

file server (repositório) desde que indexados.

 j. Permitir  a  emissão  de  CRC  para  os  fornecedores

cadastrados,  vinculando  as  informações  disponíveis

(número do processo administrativo, validade, objeto social,

documentos) e mantendo histórico da expedição do CRC.

 k. Possibilitar que o próprio usuário configure o leiaute do CRC

a ser emitido diretamente através do sistema.

 l. Permitir cadastrar as penalidades aplicadas pelo Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás aos fornecedores e armazenar o

histórico de penalidades por data de inclusão considerando,

no  mínimo:  numero  do  processo  administrativo,  data  de

aplicação,  código  da  licitação  a  que  se  refere,  tipo  de

penalidade (advertência,  suspensão,  multa,  declaração de

inidoneidade, cancelamento de registro cadastral e outras),

período  (início  e  término),  valor  (no  caso  de  multa),

observação sobre a penalidade e usuário responsável pelo

cadastro (em nível de log). O sistema deve inibir a seleção

do  fornecedor  impedido  de  contratar  com  o  Tribunal  de

Justiça  do  Estado  de  Goiás  para  qualquer  processo
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licitatório  ou  compra  direta  durante  a  vigência  do

impedimento.

 1.4.4. Controle Patrimonial

 a. Permitir  o  controle  dos  bens  recebidos  ou  cedidos  em

comodato a outros órgãos da administração pública.

 b. Permitir a transferência dos bens patrimoniais por item.

 c. Emitir relatório diário, mensal e anual, da movimentação de

bens informando:  saldo  anterior,  entradas,  saídas e saldo

anual.

 d. Permitir  a  consulta  de  bens  por  diversos  critérios  como

código de identificação, localização, situação, responsável,

classificação contábil, observação.

 e. Emitir  e  registrar  Termo  de  Guarda  e  Responsabilidade,

individual ou coletivo (setorial) dos bens.

 f. Assegurar que, no lançamento dos bens patrimoniais, emita-

se  suas  procedências,  como  nota  fiscal,  valor,  setor,

requisitante,  data,  empenho,  estado  de  conservação,

descrição, código contábil, conta vinculada, etc.

 g. Possibilitar a gestão das entradas, desativação dos bens e

transferência entre órgãos da administração direta e indireta,

mantendo histórico das operações.

 h. Cadastrar grupos e subgrupos de itens.

 i. Cadastrar tipos de bens.

 j. Cadastrar localizações para bens.

 k. Cadastrar motivos para baixas.

 l. Cadastrar estados de conservações de bens.

 m.Cadastrar tipos de aquisição.

 n. Cadastrar tipos de seguros sobre os bens.
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 o. Cadastrar  bens  móveis  e  imóveis  descrevendo  todas  as

suas características e valores.

 p. Possibilitar  a  inserção  de  imagens  (fotos  e  documentos

digitalizados) ao cadastrar bens imóveis.

 q. Possuir  rotinas  de  reavaliação,  depreciação,  baixa  e

incorporação  de  bens  utilizando  tabelas  parametrizáveis,

onde couber, atendendo as novas diretrizes da NBCASP.

 r. Calcular a depreciação e a reavaliação de bens por grupo ou

individual por bem.

 s. Manter o controle do responsável e da localização dos bens

patrimoniais de forma histórica.

 t. Disponibilizar  consulta  de  histórico  de  movimentações  de

bens.

 u. Emitir termo de transferência de bem.

 v. Emitir Termo de Empréstimo de bem.

 w. Emitir Termo de Entrega de bens doados.

 x. Permitir  a  assinatura  digital  pelo  responsável  da

conformidade do inventário.

 y. Permitir  o  registro  da  abertura  e  do  fechamento  do

inventário,  bloqueando a  movimentação ou  destinação  de

bens durante a sua realização.

 z. Permitir  o  registro  pelo  responsável  da  conformidade  ao

inventário.

 aa. Emitir  Termo  de  Responsabilidade  com  assinatura

digital após o fechamento do inventário.

 bb. Permitir  realizar  de  uma vez  só  o  ajuste  dos  bens

Acrescentados de todos os inventários.

 cc. Encaminhar, via e-mail, uma notificação de Abertura

de  Inventário  para  o  usuário  cadastrado  no  sistema
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contendo  informações  como  login,  senha  de  acesso  ao

inventário e data de abertura do inventário.

 dd. Encaminhar  uma  notificação  de  movimentação

patrimonial via e-mail e via sistema para o usuário final para

recebimento de bens.

 ee. Permitir  a transferência pela comissão de inventário

de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante

o inventário.

 ff. Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em

desuso (alienação, cessão e baixa).

 gg. Fornecer dados para contabilização da liquidação da

despesa, destinação, depreciação e reavaliação de bens.

 hh. Manter  controle  sobre  o vencimento  dos prazos de

garantia do fabricante ou do mantenedor de bens.

 ii. Não permitir a exclusão do item fisicamente do sistema que

já possua histórico de movimentação.

 jj. Estar  integrado  ao  sistema  tributário  do  município  para

contemplar os imóveis pertencentes ao mesmo.

 kk. Estar  integrado  com  sistema  de  compras  e

recebimento de materiais.

 ll. Possibilitar o controle da vida útil de bens.

 mm. Permitir  a  importação  de  bens  vindos  de

almoxarifados.

 nn. Emitir  relatório de bens com diversas possibilidades

de  seleção:  por  grupo  e  tipo,  por  situação,  por  local  e

situação,  por  data  de  aquisição,  por  tombo,  por  data  de

distribuição,  por  identificação,  por  estado de conservação,

por  classificação contábil,  e que seja possível  transformar

esses relatórios em Excel.
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 oo. Emitir  relatório  mensal  e  anual  de  bens  por

classificação  contábil  informando  Valor  de  Entrada,

Percentual  Residual,  Valor  Residual,  Valor  Depreciável,

Valor  da  Reavaliação,  Depreciação  Mensal  /  Anual,  Valor

Líquido Contábil.

 pp. Disponibilizar Relatórios de Classificação ABC;

 qq. Possibilita  que  o  usuário  defina  quais  campos  são

obrigatórios no cadastro do bem patrimonial.

 rr. Permitir o cadastramento de obras em andamento conforme

regulamentado  pelo  MCASP  (Manual  de  Contabilidade

Aplicada  ao  Setor  Público)  em  vigor  como  ativos  de

infraestrutura Ex.: edificação, reservatório, rede de água e

esgoto.

 ss. Permitir  o  controle  dos  bens  patrimoniais:  No

lançamento  emitir  suas  procedências,  como  nota  fiscal,

valor,  setor,  requisitante,  data,  empenho,  estado  de

conservação,  descrição,  código  contábil,  conta  vinculada,

etc.  Deve  possibilitar  a  gestão  das  entradas,  desativação

dos  bens  e  transferência  entre  órgãos  da  administração

direta e indireta, mantendo histórico das operações.

 tt. Cadastrar categorias de itens.

 uu. Cadastrar tipos de bens.

 vv.Cadastrar localizações para bens.

 ww. Cadastrar motivos para baixas.

 xx. Cadastrar tipos de situações de bens.

 yy.Cadastrar tipos de aquisição.

 zz. Cadastrar tipos de avaliação de bens.

 aaa. Cadastrar tipos de seguros sobre os bens.

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 bbb. Cadastrar bens móveis e imóveis descrevendo todas

as suas características e valores.

 ccc. Possibilitar  a  inserção  de  imagens  (fotos  e

documentos digitalizados) ao cadastrar bens imóveis.

 ddd. Possuir rotinas de reavaliação, depreciação, baixa e

incorporação  de  bens  utilizando  tabelas  parametrizáveis,

onde couber.

 eee. Disponibilizar  o  cálculo  para  reavaliação  e

depreciação de bens por grupo ou individual por bem.

 fff. Manter o controle do responsável e da localização dos bens

patrimoniais de forma histórica.

 ggg. Disponibilizar consulta de histórico de movimentações

de bens

 hhh. Emitir termo de transferência de bem.

 iii. Permitir  o  registro  da  abertura  e  do  fechamento  do

inventário,  bloqueando a  movimentação ou  destinação  de

bens durante a sua realização.

 jjj. Emitir planilha para inventário.

 kkk. Permitir o registro pelo responsável da conformidade

ao inventário.

 lll. Emitir  relatório  do  inventário  dos  bens  por  unidade

administrativa,  por  setor  e  por  responsável  e  por  tipo  de

bem.

 mmm. Emitir relatório de bens em inventário, localizados e

pertencentes ao setor.

 nnn. Emitir  relatório  de  bens  em  inventário  localizados,

mas pertencentes a outro setor.

 ooo. Emitir relatório de bens em inventário não localizados.

 ppp. Emitir relatório de bens em inventário baixados.
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 qqq. Emitir relatório de bens em inventário roubados

 rrr. Emitir  relatório  mensal  e  anual  dos  valores

cadastrados, por código contábil.

 sss. Permitir  a transferência pela comissão de inventário

de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante

o inventário.

 ttt.Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em

desuso (alienação, cessão e baixa).

 uuu. Fornecer dados para contabilização da liquidação da

despesa, destinação, depreciação e reavaliação de bens.

 vvv. Manter o controle sobre o vencimento dos prazos de

garantia do fabricante ou do mantenedor de bens.

 www. Registrar  e  emitir  relatórios  das  manutenções

preventivas  e corretivas  dos bens para  auxiliar  na gestão

patrimonial.

 xxx. Permitir  a  impressão  de  etiquetas  de  controle

patrimonial  em código de barras para leitura ótica com os

campos parametrizáveis para impressão.

 yyy. Permitir a emissão de códigos de barra identificador

de bem ou plaquetas numéricas.

 zzz. Possibilitar o uso de coletor de dados de código de

barras.

 aaaa. Não  permitir  a  exclusão  do  item  fisicamente  do

sistema.

 bbbb. Estar  integrado  ao  sistema  tributário  do  município

para contemplar os imóveis pertencentes ao mesmo.

 cccc. Estar integrado ao sistema de compras e recebimento

de materiais.

 dddd. Possibilitar o controle da vida útil de bens.
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 eeee. Permitir  a  importação  de  bens  vindos  de

almoxarifados.

 ffff. Emitir relatório de seguros por data de vencimento.

 gggg. Emitir relatório por tipo de aquisição e data.

 hhhh. Emitir  relatório de bens com diversas possibilidades

de seleção: por número de chapa, por grupo e tipo, por local,

por fornecedores, por data de aquisição, por situação, por

data de garantia, por processo.

 iiii.Realizar a baixa de um grupo de bens (Baixa em lote)

 jjjj.Assegurar  que  no  lançamento  da  Baixa  patrimonial  que

possibilite preencher os campos mínimos como Motivo da

Baixa, Local  a Transferir,  Número do Processo e Data da

Baixa.

 kkkk. Permitir a exclusão dos registros de baixa de bens.

 llll.Permitir a unificação de locais.

 mmmm. Permitir  a  exclusão  de  locais  sem  histórico  de

movimentação.

 nnnn. Calcular o valor Residual de cada bem com base no

parâmetro cadastrado na classificação contábil.

 oooo. Permitir  cadastrar  para os bens imóveis um campo

destinado  ao  Valor  do  Terreno  e  outro  ao  Valor  da

construção.  Que  o  Sistema  deprecie  somente  o  Campo

destinado  à  Construção.  Que  o  Sistema  permita  fazer  a

reavaliação  dos  dois  campos.  Que  o  Sistema  considere

como valor líquido contábil a somatória desses dois campos.

 pppp. Permitir a alteração da classificação contábil e do tipo

de bem por grupo de bens

 qqqq. Permitir  a  movimentação  de  um  grupo  de  bens

(Movimentação em lote).
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 rrrr. Emitir relatório de histórico de movimentação de bem.

 1.4.5. Gestão de Materiais

 a. Controlar o ponto de reposição, estoque mínimo e máximo.

 b. Permitir  o  registro  da  abertura  e  do  fechamento  do

inventário,  bloqueando  a  movimentação  de  materiais

durante sua realização.

 c. Emitir relatório de inventário por almoxarifado e geral.

 d. Possibilita  o  controle  de  saída de produtos  por  leitura  de

código de barras.

 e. É permitido informar cotas de consumo de itens para cada

centro de custo.

 f. Permitir, de maneira única, informar sobre a movimentação

de entradas e saídas dos produtos que não chegam a ficar

armazenados nos almoxarifados sendo enviados direto ao

centro de custo.

 g. Possibilita anexar foto do item.

 h. Indicar para retirada do almoxarifado os itens com lotes mais

próximos do vencimento.

 i. Emitir requisição de compra dos materiais.

 j. Assegurar que no ato da requisição de compra, o sistema

deve reservar o valor total da requisição no orçamento.

 k. Possibilitar consulta a estoque em um único almoxarifado e

em  outros  que  o  usuário  tenha  acesso,  trazendo  as

seguintes informações quantidades disponíveis, quantidades

reservadas,  lotes  e  validades  de  produtos,  localização do

bem, custos, etc.
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 l. Controlar o preço de cada item de material, utilizando este

valor na distribuição e na apropriação de custo aos Centros

de Custo.

 m.Fornecer  dados  para  a  contabilização  da  liquidação  da

despesa,  destinação  e  transferências  de  material  entre

almoxarifados.

 n. Permitir  a  inclusão  de  movimentações  de  estoque

armazenando histórico e motivo destas movimentações.

 o. Disponibiliza  local  para  informar  as  quantidades  de  itens

encontrados em contagem manual.

 p. Emitir relatório de inconsistências de sistema com contagem

manual realizada no inventário.

 q. Gerar acertos de estoque conforme constatado na contagem

para inventário

 r. Permitir  ao  requisitante  fazer  o  planejamento  anual  de

necessidades de materiais permanentes e de consumo das

diversas secretarias e entidades da administração indireta

através de “Requisições de Necessidades”.

 s. Permitir as diversas secretarias informar através do sistema

ao  departamento  de  compras  item,  quantidade  e  quando

será necessário.

 t. Impedir  que  a  requisição  de  compra  seja  concluída  caso

haja  estouro  de  orçamento  mensal  para  um determinado

centro de custo.

 u. Possibilitar  a  assinatura  digital  ou  reconhecimento

biométrico na aprovação do documento.

 v. Emitir relatórios de consumo e, quando ocorrer atendimento

parcial  de  requisição,  relatório  de  demanda reprimida  por

Centro de Custo.
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 w. Emitir código de barras para etiquetagem de produtos.

 x. Emitir  nota  de  confirmação  de  entrada  de  produtos  no

almoxarifado com espaço para assinatura do responsável.

 y. Emitir  demonstrativo dos materiais sem movimentação por

um determinado período.

 z. Emitir relatório de sugestão de aquisição de outros materiais

analisando consumo, tempo de reposição, estoque mínimo,

etc.

 aa. Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos

materiais em estoque.

 bb. Emitir planilha para contagem de itens.

 cc. Emitir  relatório  com  todos  os  acertos  de  estoque

executados  durante  o  ano,  informando  o  usuário  que

executou,  o  que  foi  alterado,  quantidade  e  quando  foi

alterado.

 dd. Disponibilizar  gráficos  com  os  conteúdos  dos

relatórios de consumo e movimentações.

 ee. Disponibilizar Relatórios de Classificação ABC;

 ff. Permitir  a  rotina  de  emissão  de  recibo  de  entrega  de

materiais, parametrizado pelo usuário.

 gg. Permitir  o  processamento  das  requisições  de

material.

 hh. Permitir  a  realização  de  baixa  no  estoque  pelo

fornecimento de material.

 ii. Permitir a realização de consultas e pesquisas ao estoque

por código e descrição de item.

 jj. Permitir o registro e a consulta do movimento analítico por

material (entradas, saídas, devoluções e transferências).
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 kk. Permitir  a  realização  de  consultas  ao  catálogo  de

materiais por código ou descrição de item.

 ll. Registrar  o  recebimento  parcial  ou  total  dos  materiais

relativos  a  uma  requisição  de  compra,  efetuando  o

atendimento das requisições de materiais pendentes.

 mm. Emitir relatório mensal e anual da movimentação, por

almoxarifado e consolidado.

 nn. Permitir o cadastramento de requisições de saída de

materiais.

 oo. Permitir  a  saída  de  itens  para  centros  de  custos

conforme disponibilidade do mesmo no almoxarifado.

 pp. Possibilitar a realização de cancelamento de entrega

de requisições solicitadas.

 qq. Possibilitar o controle da atualização do custo médio

e  custo  atual  de  cada  produto  a  cada  movimentação  do

estoque.

 rr. Permitir  reservar  itens em almoxarifado para utilização de

determinado centro de custo.

 ss. Possibilitar  o controle  da utilização e o conceito de

Centros  de  Custo  na  distribuição  de  materiais,  para

apropriação e controle do consumo.

 tt. Permitir  o  gerenciamento  integrado  dos  estoques  de

materiais existentes nos diversos almoxarifados, informando

também quantidades em fase de aquisição.

 uu. Permitir que seja informado em quais almoxarifados

um determinado item poderá ser utilizado e armazenado.

 vv.Permitir,  de  maneira  direta,  a  transferência  de  materiais

entre almoxarifados, gerando movimentações de entrada e

saída em ambos os almoxarifados.
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 ww. Controlar  o  acesso  de  cada  usuário  a  somente  os

almoxarifados aos quais o usuário possui direito de acesso.

 xx. Permitir  o controle do armazenamento dos lotes de

produtos e as datas de vencimento destes lotes.

 yy.Registrar as entradas no estoque através de notas fiscais

integrado com o empenho.

 zz. Permitir  a  realização  de  entradas  no  estoque  de

maneira manual por: Empréstimo; devolução; e doação.

 aaa. Possibilitar o controle de saída de produtos por leitura

de código de barras.

 bbb. Permitir que no item cadastrado seja disponibilizada

opção de controles de diferentes unidades de medida para

entrada, armazenamento e saída destes itens.

 ccc. Registrar  as  entradas no estoque através de notas

fiscais integrado com o empenho.

 ddd. Emitir  relatório  de  sugestão de aquisição de outros

materiais analisando consumo, tempo de reposição, estoque

mínimo, etc.

 eee. Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos

materiais em estoque.

 fff. Gerar acertos de estoque conforme constatado na contagem

para inventário.

 ggg. Emitir relatório mensal e anual de movimentação de

bens  e  materiais  tendo  como  referência  os  parâmetros

SITUAÇÃO,  CLASSIFICAÇÃO  CONTÁBIL,  TIPO  DE

PRODUTO,  QUANTIDADES,  e  demais  informações  que

permitam o  detalhamento necessário  a correta  análise  da

informação.
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 hhh. Controlar ponto de ressuprimento, estoque mínimo e

máximo.

 iii. Permitir a abertura e o fechamento de inventário de saldos

nos  almoxarifados,  bloqueando  movimentação  de  bens  e

materiais neste período.

 jjj. Emitir relatório de inconsistências de sistema com contagem

manual realizada no inventário de produtos.

 kkk. Permitir  acerto  de  estoque  após  a  realização  de

inventário de produtos.

 lll. Emitir relatório de inventário por almoxarifado e geral.

 mmm. Possibilitar o controle de saída de bens e materiais

por leitura de código de barras.

 nnn. Permitir  anexar  documento  comprobatório  de

recebimento pelo usuário final na requisição de saída.

 ooo. Indicar  a  retirada  de  bens  e  materiais  dos

almoxarifados por lote com data de vencimento ou vigência

de garantia.

 ppp. Fornecer  informações  para  contabilização  da

liquidação da despesa, destinação por grau de jurisdição e

na apropriação de custo ao Centro de Custas.

 qqq. Impedir  novas  aquisições  (compras)  caso  não  haja

disponibilização  orçamentária  para  determinada  conta

contábil.

 rrr. Emitir  relatórios  de  consumo  e,  quando  ocorrer

atendimento  parcial  de  requisição,  permitir  emissão  de

relatório de demanda reprimida por unidade.

 sss. Emitir  código  de  barras  para  etiquetagem  e

identificação de produtos.
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 ttt.Emitir demonstrativo de bens e materiais sem movimentação

por período.

 uuu. Disponibilizar  gráficos  com  os  conteúdos  dos

relatórios  de  aquisições,  consumo  e  movimentações  de

produtos.

 vvv. Permitir  a  criação,  inclusão  de  produtos  com

quantidades,  fechamento,  cancelamento,  estorno  e

atualização  de  requisições,  bem  como  disponibilizar

relatórios de atendimento tendo como parâmetros: DATA DE

CRIAÇÃO, TIPO DE MATERIAL, UNIDADE SOLICITANTE,

CÓDIGO  E  DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO,  UNIDADE

DEMANDANTE,  RESPONSÁVEL  PELO  ATENDIMENTO,

demais  informações  que  permitam  o  detalhamento

necessário a correta análise da informação.

 www. Permitir  a  criação,  inclusão  de  produtos  com

quantidades,  estorno  e  atualização  de  transferência  de

materiais  entre  almoxarifados,  bem  como  disponibilizar

relatórios de movimentações tendo como parâmetros: DATA

DE  CRIAÇÃO,  TIPO  DE  MATERIAL,  UNIDADE

SOLICITANTE,  CÓDIGO  E  DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO,

UNIDADE  DEMANDANTE,  RESPONSÁVEL  PELO

ATENDIMENTO,  e  demais  informações  que  permitam  o

detalhamento necessário a correta análise da informação.

 xxx. Permitir  a  criação,  inclusão  de  produtos  com

quantidades, cancelamento, estorno e atualização de notas

de  fiscais  de  compra  de  bens  e  materiais,  bem  como

disponibilizar relatórios de cadastro tendo como parâmetros:

DATAS  DE  EMISSÃO  E  RECEBIMENTO,  TIPO  DE

MATERIAL, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR,
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO, ALMOXARIFADO

DE  CADASTRO,  RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO  DAS

INFORMAÇÕES,  e  demais  informações  que  permitam  o

detalhamento necessário a correta análise da informação.

 yyy. Permitir que os materiais devolvidos ao estoque dos

almoxarifados possuam valor tendo como referência o custo

médio da última aquisição do mesmo produto.

 zzz. Registrar as entradas de materiais no estoque através

do  cadastro  de  notas  fiscais  integrado  à  ordem  de

autorização e nota de empenho.

 aaaa. Permitir  o  controle  de  acesso de usuários somente

aos almoxarifados aos quais os usuários atuem.

 bbbb. Permitir  a  criação,  inclusão  de  produtos  com

quantidades,  cancelamento,  estorno  e  atualização  de

Devoluções de Materiais, bem como disponibilizar relatórios

de cadastro tendo como parâmetros: DATAS DE CRIAÇÃO

E  ATENDIMENTO,  CÓDIGO  E  DESCRIÇÃO  DO

PRODUTO, UNIDADE DEMANDANTE E ALMOXARIFADO

DE  DESTINO,  RESPONSÁVEL  PELA  INCLUSÃO  DAS

INFORMAÇÕES,  e  demais  informações  que  permitam  o

detalhamento necessário a correta análise da informação

 cccc. Permitir  a  realização  de  entrada  excepcional  no

estoque através de Empréstimos Doações e Devoluções de

bens e materiais.

 1.5. DAS FUNCIONALIDADES DO MÓDULO DE CONTROLE

PATRIMONIAL VIA SMARTPHONE –  Subitem 1.2 do Termo de

Referência
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 1.5.1. Através  de  um  Smartphone,  com  sistema  operacional

Android  ou  iOS  o  sistema  deverá  controlar  o  processo  de

inventário, podendo o mesmo ser efetuado dentre as formas a

seguir:

 a. O Aplicativo deverá ser totalmente integrado ao Módulo de

Controle  Patrimonial  e  Materiais,  carregando  e

descarregando  inventários  diretamente  da  base  dos

sistemas de gestão administrativa do Tribunal;

 b. Para acessar o aplicativo, deve ser necessário realizar uma

autenticação com um usuário válido no Módulo de Controle

Patrimonial e Materiais. Com essa autenticação, uma chave

(token) deve ser gerada e utilizada em toda a comunicação

do aplicativo com a Solução de TI, identificando e auditando

as ações do usuário;

 1.5.1.b.1. O  token  deve  carregar  a  autenticação  e

permissões disponíveis para o usuário;

 1.5.1.b.2. O token deverá ter um período de validade de 24

(vinte e quatro) horas contados a partir do momento do

login;

 1.5.1.b.3. Possuir  processo  de  validação  de  requisição  e

tokens dos serviços, conjuntamente;

 c. Todas as chamadas ao serviço, obrigatoriamente, deverão

utilizar protocolo HTTPS, tráfego seguro;

 d. Possuir recurso de carregar inventários, de modo a permitir

o trabalho mesmo em situações onde não há disponibilidade

de sinal de internet;

 e. Permitir a realização do inventário de modo online, tornando

desnecessária, por opção do usuário, a função de carregar

inventários;
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 f. Disponibilizar a lista de inventários com a situação “Aberto”,

no  Módulo  de  Controle  Patrimonial  e  Materiais,  de  forma

online;

 g. Permitir  visualizar  Inventários  carregados  no  aplicativo  de

forma online ou offline;

 h. Consulta itens dos inventários carregados de forma online

ou offline;

 i. Apresentar  os  inventários  carregados  para  a  geração  de

listagem de bens;

 j. Possuir recurso de descarregar inventários com algum item

inventariado, de forma online na Solução;

 k. Apresentar  opções  de  limpar  os  dados  carregados  no

dispositivo;

 l. Possuir  recurso  que  permita,  durante  o  processo  de

inventário  in–loco,  através  de  uma  seleção,  registrar  o

estado de conservação do bem que está sendo inventariado;

 m. Possuir recurso com aviso via mensagem em tela de bens já

inventariados;

 n. Possuir recurso com aviso via mensagem em tela de bens

encontrados  e  pertencentes  a  outro  local,  e  permitindo  a

atualização  de  sua  situação  e  inclusão  ao  inventário  em

andamento;

 o. Possuir recurso com aviso via mensagem em tela quando o

bem  que  está  sendo  inventariado  não  for  localizado,  e

permitindo  cadastrar  ou  não  o  mesmo,  com  todas  as

informações necessárias;

 p. Permitir alterar a situação dos bens, quando da realização

do processo de inventário através da identificação e seleção

do bem;

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 q. Possuir  recurso  via  consulta  de  bens  já  inventariados

possibilitando  a  remoção  de  leitura  dos  bens  já

inventariados,  encaminhando o mesmo novamente para a

lista de pendências do inventário;

 r. Permitir via seleção de inventários existentes a geração de

listagem de bens e disponibilização da mesma para consulta

no smartphone;

 s. Permitir compartilhar a listagem de bens por inventário com

aplicativos  de mensagem e  ou e–mail  (WhatsApp,  Gmail,

Telegram, Messenger, Google+, entre outros);

 t. Possuir recurso de exclusão de inventário e bens contidos

nos dispositivos.
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ANEXO III – PLANO DE INSERÇÃO DA CONTRATADA

1. Cronograma de Execução:

1.1. O quadro seguinte foi elaborado com os principais marcos e

eventos relevantes que ocorrerão para a inicialização da execução

dos serviços:

Etapa Descrição Início Responsável

A
Realizar reunião inicial de

alinhamento

Até 5 (cinco) dias corridos
após a assinatura do

contrato

CONTRATADA E
CONTRATANTE

B
Apresentar o Projeto completo

de Implantação

Até 15 (quinze) dias
corridos após a assinatura

do contrato
CONTRATADA

C
Avaliar e aprovar o Projeto
completo de Implantação

Até 5 (cinco) dias corridos
após apresentação e
entrega do Projeto

Completo de Implantação

CONTRATANTE

D
Início da implantação do

sistema

Até 5 (cinco) dias corridos
após a aprovação do

Projeto de Implantação
CONTRATADA

PRAZO MÁXIMO PARA O INÍCIO DA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

30 DIAS CORRIDOS A
PARTIR DA ASSINATURA

DO CONTRATO

* O detalhes acerca da implantação do sistema constam descritos nos Anexos V e
VI do Termo de Referência.
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ANEXO IV – ARQUITETURA TECNOLÓGICA DA CONTRATANTE (TJGO)

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Desktops
Sistema Operacional Versão Característica Observação

Microsoft Windows 10 Pro 64 bits

Servidores
Sistema Operacional Versão Característica Observação

Microsoft Windows 2012 R2 Server 64 bits
GNU/Linux/Red Hat 7 Server 64 bits

Banco de Dados
SGBD Versão Característica Observação
Oracle 11.2.0.4 n/a

PostgreSQL 9.3 n/a

Servidores WEB
Aplicação/Linguagem Versão Característica Observação

Apache 2.4 n/a

Solução de Virtualização - Hypervisors
Fabricante Versão Característica Observação

VMWare ESX 6 n/a

Correio Eletrônico
Fabricante Versão Característica Observação

Zimbra 8.8.10 n/a

Endpoint Security
Fabricante Versão Característica Observação
Symantec 14.2 n/a

Linguagem de Desenvolvimento
Aplicação/Linguagem Versão Característica Observação

Delphi n/a
Flex n/a
Java n/a
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. DOS  PRAZOS  DE  EXECUÇÃO  E  VIGÊNCIA  E  DO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1. O prazo de vigência contratual é de 48 (quarenta e oito)

meses, contado da assinatura do contrato administrativo.

1.2. O prazo de execução total para os serviços de fornecimento

do  Sistema  Informatizado  de  Gestão  Administrativa,  incluindo:

planejamento,  implantação,  customização,  parametrização,

integração de sistemas legados, e treinamento, será de 4 (quatro)

meses,  equivalente  a  120  (cento  e  vinte)  dias  corridos,

contados do recebimento da assinatura do contrato.

1.3. O início da prestação dos serviços está descrito no Anexo IV

do Termo de Referência (Plano de Inserção da Contratada),  cujo

prazo  máximo  para  o  início  da  implantação  da  solução

tecnológica é de 30 (trinta) dias corridos após   a assinatura do

Contrato Administrativo, já incluso no prazo de execução total

supracitado (4 meses).

1.4. A efetiva  implementação do percentual  de  85% dos  itens

referentes aos requisitos funcionais, definidos como obrigatórios e

que já passaram pela aprovação na avaliação feita pela Prova de

conceito,  deverá  ser  feita  no  prazo  de  60  (sessenta) dias

corridos.

1.5. O prazo de execução para:  implementação dos 15% dos

itens funcionais remanescentes previstos para a solução, e entrega

de  toda  a  documentação  técnica  necessária  ao  correto

licenciamento do Sistema Informatizado de Gestão Administrativa,

será  de  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  após  o  prazo

estabelecido no item anterior.
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1.6. O detalhamento da forma de pagamento pelo fornecimento

da  Solução  Integrada  de  Gestão  Administrativa,  encontra-se

descrito no “ITEM 13. DO PAGAMENTO” constante no Termo de

Referência.

1.7. A empresa  contratada  só  terá  direito  a  receber  100% do

valor contratado mensalmente no Item 4 (devidos pela manutenção

Preventiva, Legal, Suporte técnico e atualização de versões), assim

que  forem  implantados  e  atestados  todos  os  módulos/subitens

constantes  no  Item  1  (subdividido  nos  subitens  1.1  e  1.2).

Enquanto  isso,  receberá  somente  sobre  os  percentuais  dos

respectivos módulos implantados/atestados.

1.8. A realização de treinamentos está condicionada à demanda

efetiva  do CONTRATANTE (formalizada por  meio  de Ordens de

Serviço),  sendo  que  esse(s)  será(ão)  pago(s)  após  a  sua

realização e respectiva aprovação do(s) curso(s) ministrado(s) pelo

CONTRATANTE.

1.9. A manutenção  evolutiva  será  paga  por  Ponto  de  Função

efetivamente  demandada  e  executada  ao  longo  da  execução

contratual, conforme sistemática descrita no ANEXO IX do Termo

de Referência (Da manutenção evolutiva).

1.10. A  tabela,  constante  da  página  seguinte,  resume  o

cronograma  físico-financeiro  da  implantação  do  Sistema

Informatizado de Gestão Administrativa
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Cronograma de execução

FASE ETAPA PRODUTO
PRAZO

(Dias corridos)

1 – Planejamento
(Plano de Inserção

da Contratada)

1.1. Avaliação conjunta do contexto de trabalho no qual  será
implantado o sistema

1.1  Plano de Implantação da  Solução – Aprovado e  Detalhado –
incluindo eventual(is) licenciamento(s) do software(s) de apoio.

30
1.2. Detalhamento do Plano de Implantação do sistema

1.3 Aprovação do Plano de Implantação da Solução sistema

2 – Instalação

2.1. Ajustes do ambiente operacional. 2.1. Realização dos serviços de avaliação do ambiente operacional
pela equipe técnica da contratada.
2.2  Realização  de  ajustes  e  configurações  necessárias  para
instalação da solução integrada de gestão administrativa.
2.3. Plano de Contingência.
2.4. Relatório de ocorrências da fase.

60

2.2. Instalação dos módulos

3 – Ajustes

3.1. Avaliação dos processos de trabalho. 3.1. Processos de trabalho ajustados.
3.2. Informações unificadas.
3.3.  SISTEMA devidamente ajustado aos processos de trabalho e
requisitos funcionais obrigatórios.
3.4. Relatório de ocorrências da fase.

3.2. Avaliação das estruturas comuns

3.3. Adequação dos processos de trabalho e dos processos do
SISTEMA

4 – Homologação

4.1. Capacitação da equipe de homologação. 4.1.  Realização  de  testes  e  SISTEMA devidamente  aprovado  e
homologado  pelo  CONTRATANTE  e  pronto  para  entrada  em
produção.
4.2. Relatório de ocorrências da fase.

4.2. Homologação.

5 – Treinamento

5.1. Treinamento dos técnicos de suporte
5.1. Técnicos capacitados no SISTEMA.
5.2. Usuários capacitados no SISTEMA.
5.3. Entrega dos Manuais do SISTEMA.
5.4. Avaliação do Treinamento e Relatório de ocorrências da fase.

5.2. Treinamento dos usuários do sistema

5.3. Confecção e elaboração dos Manuais da Solução de TI

5.4. Avaliação do Treinamento e do Manuais

6 – Produção 6.1. Migração do SISTEMA para a produção com relação aos
itens obrigatórios

6.1.  SISTEMA  operacional  em  produção  para  os  requisitos
obrigatórios da solução de TI.
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6.2. Relatório de ocorrências da fase.
6.3. Termo de recebimento dos serviços de implementação para os
requisitos funcionais obrigatórios.

6.2. Avaliação da entrada parcial em produção do sistema

6.3. Recebimento parcial da Solução de TI

7 –Customização
7.1.  Customização  dos  itens  funcionais  remanescentes
previstos e disponibilização de uma solução com navegação
totalmente web

7.1 Efetiva customização e entrada em produção dos itens funcionais
remanescentes,  previstos  para  a  solução  integrada  de  gestão
administrativa com navegação totalmente web.

30

8 – Encerramento

8.1. Avaliação 8.1. Documentação da implantação da solução, e entrega de todos
os  documentos  finais  necessários  ao  correto  licenciamento  da
Solução Integrada de Gestão Administrativa.
8.2. Relatório de ocorrências da fase.

8.2. Correção de falhas.

8.3. Avaliação da implantação.

Prazo Total para implantação da solução integrada de gestão administrativa em dias corridos = 120

Observação:
1) Os pagamentos em relação aos módulos ocorrerão de forma independente e à medida que forem sendo implantados cada módulo, no formato de parcela única,
acompanhados dos respectivos Termos de Recebimento Definitivo/Atestes de Recebimento emitido pelo TJGO, conforme descrito no item 12.1.1 do Termo de
Referência.
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ANEXO VI – DA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

1. Implantação da Solução de TI:

1.1. O serviço de implantação consiste das seguintes atividades:

1.1.1. Planejamento da Implantação;

1.1.2. Instalação e Configuração do Ambiente Computacional a

cargo da CONTRATADA;

1.1.3. Execução da  Implantação dos  requisitos  funcionais  do

sistema,  por  meio  da  parametrização  e  customização  da

Solução de TI (Ajustes);

1.1.4. Migração, Homologação, Produção e Operação Assistida

em Produção.

1.2. Os processos de trabalho descritos nos requisitos funcionais

devem  ser  implantados  conjuntamente,  mas  com  a  devida

demonstração da viabilidade técnica de sua implantação.

1.3.  O  serviço  de  implantação  somente  será  considerado

concluído com o recebimento  definitivo  pelo  CONTRATANTE de

todas  funcionalidades  contratadas,  devidamente  implantadas  em

todo o ambiente de execução, contemplando todos os requisitos

funcionais e não funcionais descritos neste Termo de Referência.

1.4. Detalhamento das atividades do serviço de implantação:

1.4.1. Planejamento  da  Implantação:  O  planejamento  da

implantação deve contemplar, entre outros, o plano de projeto

no qual será detalhado o cronograma físico-financeiro e demais

documentos relacionados ao planejamento da implantação.

1.5. Instalação  e  Configuração  do  Ambiente  Computacional  a

cargo da CONTRATADA.
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1.5.1. A instalação de todos os componentes necessários ao

funcionamento  da Solução de TI  será  no ambiente  de “Data

Center do CONTRATANTE”.

1.5.2. A instalação contempla a instalação total da Solução de

TI até a verificação de seu pleno funcionamento no ambiente de

execução e incluirá:

1.5.2.1. Instalação e configuração do Sistema Informatizado

de  Gestão  Administrativa,  acompanhada  pelo  pessoal

técnico do CONTRATANTE ou por ele indicado;

1.5.2.2. Instalação  e  configuração  dos  softwares  de  apoio

fornecidos pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA;

1.5.3. A Solução deverá ser configurada para que, em caso de

emergência, possa estar disponível para utilização no ambiente

computacional de contingência.

1.6. As  atividades  citadas,  mediante  concordância  do

CONTRATANTE, segundo proposta  da CONTRATADA durante o

planejamento  da  implantação,  formalizada  por  meio  de

apresentação  de  metodologia  de  implantação,  poderão  ser

realizadas em etapas diferentes das estabelecidas.
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ANEXO VII – DA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

1. Da manutenção evolutiva (em pontos de função)

1.1. Manutenção  Evolutiva:  visa  adaptar  a  solução  de  TI  a

mudanças e ampliações gerais,  estruturais ou não, para atender

recomendações de novas atividades e necessidades dos usuários,

que surjam com as constantes mutações ao longo do tempo ou em

decorrência das necessidades do CONTRATANTE.

1.2. A  manutenção  evolutiva  inclui  a  parametrização  e  a

customização  da  Solução  de  TI,  por  meio  da  criação  de  novas

funcionalidades  e  alteração  e  exclusão  de  funcionalidades

existentes.

1.3. A  manutenção  evolutiva  poderá  incluir  a  implantação  e

manutenção de processos de trabalho não listados no presente

Termo de Referência.

1.4. A  manutenção  evolutiva  será  demandada  pelo

CONTRATANTE,  por  meio  de  Ordem de  Serviço  Específica,  na

qual será fixado o prazo para cumprimento do serviço.

1.5. Durante a execução da manutenção evolutiva, as mudanças

deverão  ser  publicadas  em  todo  o  ambiente  de  execução,  até

chegar à produção, com respectivas autorizações registradas em

ferramenta de gerenciamento, conforme previsto na gestão do ciclo

de  vida  da  Solução,  salvo  determinação  contrária  do

CONTRATANTE.

1.6. As  atividades  a  serem  realizadas  pela  CONTRATADA,

necessárias para cada manutenção específica, serão definidas no

planejamento  da  manutenção,  podendo  incluir  outras  atividades

não contempladas neste Termo de Referência.
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1.7. A quantidade de pontos de função apresentada no item que

trata  do  Orçamento  Estimado  indica  a  quantidade  máxima  que

pode  ser  executada  durante  a  vigência  contratual,  estando

desobrigado o CONTRATANTE de execução mínima, por se tratar

de simples estimativa.

1.8. O  preço  unitário  de  ponto  de  função,  apresentado  pela

empresa em sua proposta, deve incluir os custos para produzir e

entregar todos os artefatos e disciplinas envolvidos no atendimento

da  demanda,  desde  o  planejamento  até  a  implantação  em

produção das funcionalidades solicitadas.

1.9. As  funcionalidades  resultantes  de  manutenção  evolutiva

implantada  em  produção  passarão  a  ser  parte  integrante  da

Solução de TI e, portanto, passarão a integrar o escopo do serviço

de suporte técnico.

1.10. Nenhuma  manutenção  evolutiva  deverá  impedir  ou  ser

afetada  por  atualizações  de  versão  da  Solução,  salvo  se

expressamente  autorizado  pelo  CONTRATANTE,  após

comunicação formal pela CONTRATADA dos impactos futuros da

manutenção.  Caso,  no  planejamento  da  manutenção,  a

CONTRATADA não faça o alerta quanto aos impactos futuros do

serviço, ficará ela responsável pela adequação futura da Solução

durante  a  atualização  de  versão,  sem  ônus  adicional  para  o

CONTRATANTE.

1.11. Cada  serviço  de  manutenção  evolutiva  somente  será

considerado concluído com a homologação dos produtos previstos

na Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

1.12. Análise em Pontos de Função:
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1.12.1. Os  serviços  de  manutenção  evolutiva  serão  medidos,

para efeito de faturamento, utilizando-se a técnica de Análise de

Pontos de Função, de acordo com as especificações contidas

no  Function  Point  Counting  Practices  Manual  (CPM),  versão

4.3,  publicado  pelo  International  Function  Point  Users  Group

(IFPUG) (www.ifpug.org);

1.12.2. Serão  adotadas  as  técnicas  definidas  pela  NESMA

(Netherlands  Software  MetricsUsersAssociation),  para  a

realização de contagens do tipo estimada e indicativa;

1.12.3. Para  calcular  o  esforço  de  atividades  que  não  são

passíveis  de  serem  pontuadas  pela  técnica  de  Análise  de

Pontos  de  Função,  será  adotada  a  “Tabela  de  Itens  Não

Mensuráveis” a seguir:

Tabela de itens não mensuráveis.
Item Descrição Contagem Valor em PF

1

LAYOUT  –  contempla  as  alterações  referentes  aos
layouts de telas,  mudança de  posição de campos em
telas,  relatórios  ou  layout  de  arquivos,  sem  que  haja
alteração  em  elementos  de  dados,  arquivos
referenciados  ou  informações  de  controle.  Contempla
também  inclusão,  alteração  ou  exclusão  de  imagens,
cores padrão do sistema, divisão de telas e/ou relatórios,
sem que tenha havido mudança na funcionalidade.

Por elemento
alterado

0,04

2

CAMPOS  E  VARIÁVEIS  –  contempla  a  inclusão,
alteração  ou  exclusão  de  campos  e  variáveis  em
programas e tabelas, sem mudança na funcionalidade.
Contempla  também padronização  de  nomenclatura  de
campos e variáveis.

Por dado e/ou
campo atualizado

0,08

3

MENSAGENS – contempla a necessidade de alterações
de mensagens de retorno  ao  usuário,  desde  que  não
façam parte de um ALI ou AIE, sem que tenha havido
mudança na funcionalidade.

Por Mensagem
atualizada

0,08

4

MENUS  –  contempla  a  necessidade  de  adição,
reposicionamento  ou  reestruturação  de  menus  de
navegação  estáticos;  ajuda  (help  estático);  e  criação,
alteração ou exclusão de páginas estáticas.

Por item de menu
ou qtde de telas

atualizado
0,01

5
CODE DATA –  contempla  a  necessidade de  inclusão,
alteração ou exclusão de dados pertencentes as listas
(combo box) ou tabelas físicas.

Por tabela mantida 0,02
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1.12.4. Para  efeito  de  faturamento,  será  considerado  valor

diferenciado  do  ponto  de  função  de  acordo  com  o  tipo  de

manutenção  realizada  no  sistema,  utilizando-se  os  seguintes

redutores:

Atividade Redutor Valor do PF
Desenvolvimento de nova funcionalidade 0 100%

Alteração de funcionalidade desenvolvida antes da
contratação deste projeto

0 100%

Alteração de funcionalidade desenvolvida após a contratação
deste projeto ou para a qual já tenha sido realizada

manutenção nesta contratação
0,4 60%

Manutenção corretiva fora da garantia contratual 0,7 30%
Exclusão de funcionalidade 0,7 30%

Manutenção corretiva na garantia contratual 1,0 0%

1.12.4.1. Adota-se,  neste  caso,  o  conceito  de  funcionalidade

como  sinônimo  ao  de  Caso  de  Uso  (UML)  ou  Processo

Elementar (APF).

1.12.4.2. Entende-se como funcionalidade um comportamento

ou uma ação para a qual possa ser visualizado um início e

um fim; isto é: algo passível de execução.

1.12.4.3. As  execuções  de  uma  funcionalidade  podem  ser

identificadas em termos de entrada e  saída de entidades

específicas  ou  de  atributos  pertencentes  a  entidades

específicas.  Por  exemplo,  a  execução  simples  de  uma

funcionalidade  chamada  "Receber  Pedido"  lida  com  a

entrada  de  uma  certa  informação  sobre  um  particular

documento  e  resulta  na  criação  de  uma  instância  da

entidade “Pedido”.

1.12.4.4. Funcionalidades podem ser  levantadas pela análise

do ciclo de vida do negócio e do ciclo de vida das entidades,

dentro do escopo do desenvolvimento de um projeto (por

exemplo,  produtos,  ordens  e  fornecedores),  identificando,
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então,  as  atividades  necessárias  para  a  criação  e

gerenciamento do negócio e as entidades manipuladas por

estes.

1.12.4.5. O  tamanho  em  Pontos  de  Função  do  serviço,

acrescido dos Pontos de Função derivados dos itens não

mensuráveis, corresponderá à quantidade total de Pontos de

Função  prevista  para  o  serviço  contratado  para  fins  de

faturamento.

1.12.4.6. O acréscimo dos  Pontos  de Função derivados  dos

itens  não  mensuráveis  incidirá  apenas  em  manutenções

para as quais não tenha havido desenvolvimento de nova

funcionalidade nem alteração de funcionalidade existente.

1.12.4.7. A definição de fronteiras entre aplicações para fins de

utilização  da  técnica  de  pontos  de  função  é  de

responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.

1.12.4.8. A evolução das aplicações, entrada em produção de

novas aplicações ou mudanças de requisitos dos usuários

podem representar alteração nas fronteiras das aplicações.

Nova  definição  de  fronteiras  apenas  será  utilizada  nas

contagens de Ordens de Serviços  abertas  depois  da  sua

disponibilização para a CONTRATADA.

1.12.4.9. A CONTRATADA,  quando  da  efetiva  execução  dos

serviços de manutenção evolutiva, deverá possuir  em seu

quadro profissional com certificado válido em contagem de

pontos  de  função (IFPUG CERTIFIED FUNCTION POINT

SPECIALIST)  para  realizar  as  pontuações necessárias ao

dimensionamento  das  OS  e  registrá-las  no  relatório  de

contagem e medição.
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1.12.4.10.A comprovação de vinculação do(s) profissional(is) de

que  trata  o  item  anterior,  deverá  atender  aos  seguintes

requisitos:

1.12.4.10.1. Sócio – cópia autenticada do contrato social

ou  estatuto  social,  devidamente  registrado  no  órgão

competente.

1.12.4.10.2. Diretor  –  cópia  autenticada  do  contrato

social em se tratando de firma individual ou limitada ou

cópia  da  ata  de  eleição  devidamente  publicada  na

imprensa, em se tratando de sociedade anônima.

1.12.4.10.3. Empregado – cópia autenticada da ficha ou

livro  de  registro  de  empregado  registrada  na  DRT,  ou

ainda,  cópia  autenticada  da  Carteira  de  Trabalho  e

Previdência Social.

1.12.4.10.4. Autônomo  prestador  de  serviço  –  cópia

autenticada  do  contrato  de  prestação  de  serviços

compatíveis com o objeto desta contratação.

1.12.4.10.5. Divergências  técnicas  a  respeito  das

contagens realizadas deverão ser sanadas diretamente

entre  o  especialista  da  CONTRATADA  e  a  área  de

tecnologia  da  informação  do  CONTRATANTE.  Cabe  a

este último o posicionamento técnico final sobre o tema.

2. DOS  PRAZOS  DE  ATENDIMENTO  DAS  MANUTENÇÕES

EVOLUTIVAS

2.1. O  prazo  de  início  para  execução  dos  serviços  de  novas

funções  do  Sistema  Informatizado  de  Gestão  Administrativa

contará a partir da Ordem de Serviço emitida pelo TJGO.
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2.2. Os serviços  realizados deverão contemplar  o  tempo hábil

para  execução  de  todas  as  fases  de  desenvolvimento  com  os

prazos  estabelecidos  nas  Ordens  de  Serviço,  segundo  a

necessidade negocial do CONTRATANTE, sem alteração do valor

do Ponto de Função.

2.3. A título de referência e estimativas, quando a necessidade

do negócio não exigir prazos menores, poderá se utilizar a tabela

abaixo, somente como estimativa.

Estimativa de Prazo de Projetos menores que 100 PF

Tamanho da OS Prazo máximo (em dias úteis)

Até 10 PF 10 dias

De 11 PF a 20 PF 20 dias

De 21 PF a 30 PF 30 dias

De 31 PF a 40 PF 40 dias

De 41 PF a 50 PF 50 dias

De 51 PF a 60 PF 60 dias

De 61 PF a 70 PF 70 dias

De 71 PF a 85 PF 80 dias

De 86 PF a 99 PF 80 dias

Para Ordens de Serviço com tamanho superior a 99 Pontos de Função, o
prazo máximo para o encerramento deverá seguir  o método de cálculo a
seguir, lembrando que a necessidade do negócio é soberana e a Ordem de
Serviço deve ser executada no menor tempo possível.

TM = TD *0,036

em que:
TD é o tamanho da demanda em pontos de função e;
TM é o tempo máximo em meses.
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ANEXO VIII – DAS MANUTENÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E

ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES

 1. Das manutenções, suporte técnico e atualização de versões

 1.1. Manutenção Corretiva: inclui o diagnóstico e a correção de

um ou mais erros. Esta atividade de manutenção é necessária para

identificar eventuais inconsistências após os primeiros testes em

um software. Além disso, durante o uso de qualquer sistema de

grande  porte,  erros  podem  ocorrer  devendo  ser  relatados  à

contratada durante a vigência do contrato.

 1.1.1. A Solução de TI deve ser oferecida com garantia contra

quaisquer problemas de funcionamento, desde sua contratação

até 6 (seis) meses, após a emissão do Termo de Recebimento

definitivo da Solução de TI. Toda correção de problemas nesse

período  deverá  ocorrer  sob  a  inteira  responsabilidade  da

CONTRATADA. Deve ser garantida a prestação de assistência

técnica  a  todos os  módulos  componentes  da Solução de TI,

incluindo  manutenção  corretiva  sem  ônus  adicional  para  o

CONTRATANTE, visando a eliminação de erros detectados que

prejudiquem o pleno funcionamento da Solução de TI.

 1.2. Manutenção  Preventiva: manutenção  que  ocorre,  por

iniciativa  da  contratada,  quando  o  sistema  é  modificado  para

melhorar a confiabilidade ou a manutenção futura ou para oferecer

uma base melhor para futuras ampliações.

 1.2.1. Intervenções  programadas  que  necessitem  de

paralisações da Solução deverão ser realizadas fora do horário

de expediente (compreendido das 8 h às 18 hs nos dias úteis),

devendo  ser  agendadas  pela  CONTRATADA  com  o

CONTRATANTE com antecedência mínima de cinco dias úteis,
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podendo o CONTRATANTE, a seu critério e tendo em vista a

urgência da intervenção, autorizá-la em prazo menor.

 1.3. Manutenção Legal: visa adaptar o software a mudanças de

leis  ou  regras,  definidas  pelo  governo  e/ou  órgãos  reguladores.

Assim,  manutenção  legal  refere-se  a  adequar  as

funcionalidades/rotinas  já  existentes  ao  ambiente  externo,  sem

contemplar novas funcionalidades ou rotinas não definidas quando

das especificações funcionais iniciais.

 1.4. Atualização de Versões: durante  a  vigência  contratual  o

CONTRATANTE  terá  direito  a  atualização  dos  softwares  que

compõem  a  solução  adquirida,  incluindo  os  softwares  de  apoio

fornecidos pela CONTRATADA, devendo abranger todo o ambiente

de execução.

 1.4.1. A atualização de versão deve contemplar o fornecimento

na sua totalidade das novas releases dos softwares fornecidos,

bem como o fornecimento dos releases corretivas.

 1.4.2. A cada nova liberação de release, em até 30 dias do seu

lançamento, deverá ser fornecida no sítio de suporte técnico:

release para download; nota informativa com a descrição das

novas  funcionalidades  do  release  ou  das  correções

implementadas;  bem  como  as  atualizações  de  manuais  e

demais documentos técnicos.

 1.5. Suporte  Técnico: Atividade  voltada  para  os  usuários  do

sistema ou os Técnicos de TI do CONTRATANTE, com finalidade

de  ajudá-los  a  solucionar  problemas  ou  alterar  configurações

(parâmetros) da aplicação, bem como transferir conhecimentos e

resolver  problemas  de  qualquer  natureza,  sejam  de  ordem

preventiva, corretiva, legal ou evolutiva.
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 1.5.1. Este  serviço  será  prestado  remotamente  ou

presencialmente,  conforme  definição  da  CONTRATADA,

observado os níveis de serviços exigidos. No entanto, caso o

atendimento  remoto  não  esteja  sendo  efetivo,  a  critério  do

CONTRATANTE,  poderá este último exigir  o  comparecimento

de técnico da CONTRATADA à sede do CONTRATANTE.

 a. O envio de técnico à sede do CONTRATANTE não afetará

os níveis mínimos de serviço estabelecidos na abertura do

chamado em função da prioridade estabelecida;

 b. Se entender que o atendimento presencial não está sendo

efetivo, o CONTRATANTE poderá solicitar a substituição do

técnico  enviado,  aplicando-se  à  substituição  os  níveis

mínimos de serviço da abertura do chamado;

 c. A  contagem  dos  prazos  não  será  interrompida  para

comparecimento presencial ou substituição de técnicos.

 1.5.2. Todos  os  custos  com  transporte,  diárias,  passagens,

comissões, tributos e afins, visando à prestação dos serviços de

suporte  técnico,  serão  suportadas  exclusivamente  pela

CONTRATADA.

 2. Da  abertura  de  chamados  de  suporte  técnico  e  dos  níveis  de

serviços (SLA) exigidos:

 2.1. Os  serviços  serão  solicitados  pelo  CONTRATANTE,  por

meio da abertura de chamados de suporte técnico, em sistema de

informação  (sistema  de  gestão  de  chamados),  provido  pela

CONTRATADA,  para  gestão  dos  serviços.  Poderá  o

CONTRATANTE ofertar  o  sistema de abertura de chamados,  se

assim achar mais adequado ao andamento dos serviços.
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 2.2. Os chamados de suporte técnico representam a solicitação

formal  de  serviços  à  CONTRATADA e  devem ser  atendidos  de

acordo com os critérios e parâmetros estabelecidos para execução

dos serviços.

 2.3. O  chamado  deverá  conter,  sem  prejuízo  de  outras

informações,  uma descrição detalhada do problema, a indicação

dos itens de configuração afetados e o nome e telefone do servidor

do CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento do serviço.

 2.4. Em  caso  de  indisponibilidade  do  sistema  de  gestão  de

chamados,  caso  provido  pela  CONTRATADA,  os  chamados

poderão  ser  abertos  por  meio  de  telefone  local  (DDD  do

CONTRATANTE) ou de discagem gratuita (0800), ambos também

providos pela CONTRATADA.

 2.5. No  caso  de  o  sistema  de  chamados  ser  provido  pela

CONTRATADA,  deverá  esta  disponibilizar  acesso  ao  servidor

responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, com

vista a verificar os registros feitos e a sua adequação aos níveis

exigidos.

 2.6. Os  serviços  solicitados  pelos  chamados  abertos  deverão

obedecer a níveis de serviços, estabelecidos abaixo, sob pena de

redução  do  valor  mensal  a  ser  pago  a  título  de  Manutenção

Preventiva,  Legal,  Suporte  técnico  e  atualização  de  versões  do

Sistema Informatizado de Gestão Administrativa e dos softwares de

apoio, por cada nível de serviço descumprido, conforme percentual

de redução indicado na tabela.

 2.7. Os chamados serão abertos no horário  de expediente  do

CONTRATANTE (de 8h às 18h) e em dias úteis  (de segunda à

sexta-feira).
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 2.8. Níveis  de  serviços  são  critérios  objetivos  e  mensuráveis

estabelecidos pelo CONTRATANTE, com a finalidade de aferir  e

avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados,

quais  sejam:  qualidade,  desempenho,  disponibilidade,  custos,

abrangência/cobertura e segurança.

 2.9. Para mensurar  esses fatores,  serão utilizados indicadores

relacionados  com  a  natureza  e  característica  dos  serviços

contratados, para os quais são estabelecidas metas quantificáveis

a serem cumpridas pela CONTRATADA.

 2.10. Os indicadores de avaliação e suas respectivas metas foram

definidos  de  acordo  com  a  natureza  e  características  de  cada

serviço e expressos em determinada unidade de medida, como por

exemplo:  percentuais,  tempo  medido  em  horas,  minutos  ou

segundos, números que expressam quantidades físicas, dias úteis

e dias corridos.

 2.11. Os  indicadores/metas  estabelecidos  definem os  níveis  de

serviços  inicialmente  exigidos,  que  devem  ser  cumpridos  pela

CONTRATADA.

 2.12. A qualquer tempo, no decorrer da vigência do contrato, os

indicadores e respectivas metas de níveis de serviços poderão ser

revistos mediante termo aditivo.

 2.13. A frequência de aferição e avaliação dos níveis de serviços

será mensal, devendo a CONTRATADA elaborar relatório mensal

de serviços, apresentando-o ao CONTRATANTE até o terceiro dia

útil do mês subsequente ao da prestação do serviço.

 2.14. Devem constar desse relatório, entre outras informações, os

indicadores/metas  de  níveis  de  serviços  exigidos  e  alcançados,

recomendações  técnicas,  administrativas  e  gerenciais  para  o

próximo período e demais informações relevantes para a gestão
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contratual.  O  conteúdo  detalhado  e  a  forma  do  relatório  serão

definidos pelas partes.

 2.15. Todos os procedimentos e alterações realizadas,  tanto na

fase de implantação do sistema como na fase posterior, deverão ter

os procedimentos documentados detalhadamente, para os fins de

transferência de conhecimento, registrando-se o passo-a-passo da

solução dada.

 2.16. Os chamados deverão ser classificados pela CONTRATADA

como de severidade baixa, severidade média e severidade alta.

 2.17. O servidor  responsável  pela fiscalização do ajuste deverá

apurar  se  o  chamado  foi  corretamente  classificado  pela

CONTRATADA,  quando  do  recebimento  do  relatório  mensal,

respeitado  o  direito  de  justificativa  e  esclarecimentos  da

CONTRATADA.

 2.18. A classificação dos chamados deve obedecer ao seguinte:

 2.18.1. Chamados de  severidade  baixa: chamados  que  não

impedem a realização  das atividades  normalmente  exercidas

pelas unidades e público usuários do software.

 2.18.2. Chamados  de  severidade  média: chamados  que

impactam direta  ou  indiretamente  as  atividades  normalmente

exercidas pelas unidades e público usuários do software sem,

contudo,  impedir  completamente  tais  atividades,  que  podem

continuar sendo exercidas de forma razoavelmente satisfatória.

 2.18.3. Chamados  de  severidade  alta: chamados  que

impactam direta  ou  indiretamente  as  atividades  normalmente

exercidas  pelas  unidades  e  público  usuários  do  software,

impedindo tais atividades ou fazendo com que sejam exercidas

de forma pouco satisfatória.
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 2.19. Inicialmente, ficam estabelecidos os seguintes indicadores e

respectivas metas para verificação mensal:

Tabela – Indicadores de serviço e percentual de redução do valor mensal a

ser  pago  a  título  de  manutenção  preventiva,  legal,  suporte  técnico  e

atualização de versões em caso de não atendimento.

Item Descrição

NSE
(em horas úteis) Percentual de

chamados resolvidos
dentro do prazo
Chr (por item)

Meta
exigida

Percentual de redução do
valor mensal a ser pago
pelo não atendimento do

NSE exigido

Pr (%)

Prazo para
Atendimento

Prazo Para
Conclusão

1 Atendimentos
Severidade ALTA 2h 16h % ≥ 95% 3%

2 Atendimentos
Severidade MÉDIA 6h 48h % ≥ 80% 2%

3 Atendimentos
Severidade BAIXA 12h 96h % ≥ 70% 1%

(*) Nota: Fórmula de cálculo dos índices NSE e do Vf:

Chr =
Solicitações Atendidas no Prazo do NSE em exame

* 100
Total de Solicitações do NSE em exame do Periodo

Vf = Vm x (100% – ∑ Pr)

Onde:

Vf = Valor mensal final a ser pago a título de Manutenção Preventiva, Legal, Suporte técnico

e atualização de versões da Solução Integrada de Gestão e dos softwares de apoio.

Vm = valor mensal previsto em contrato para a rubrica supracitada.

 2.20. Prazos  superiores  aos  estabelecidos  na  tabela  acima

somente  serão  admitidos  quando  fatos  supervenientes  tenham

efetivamente interferido no atendimento à demanda. A ocorrência

desses fatos deverá ser relatada pela CONTRATADA por meio de

relatório, que será avaliado pelo CONTRATANTE.

 2.21. Além da redução do valor mensal mencionado devido pelo

CONTRATANTE, no caso de descumprimento dos NSE por mais
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de 3 (três) meses seguidos pela CONTRATADA, serão aplicadas

ainda as penalidades previstas no instrumento contratual.

 2.22. Todo  chamado  deverá  ser  concluído,  com  a  respectiva

resolução do problema, mesmo que tenha sido descumprindo os

prazos previstos para atendimento e conclusão.

 2.23. A CONTRATADA poderá  ser  isenta  de  penalização  se  o

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos for motivado pela

falta de informação ou recursos que deveriam ser fornecidos pelo

CONTRATANTE,  desde que devidamente  relatados e apontados

formalmente em relatório.

 2.24. O prazo de solução dos chamados poderá ser suspenso ou

prorrogado,  a  critério  exclusivo  do  CONTRATANTE,  caso  a

CONTRATADA apresente, tempestivamente, razões de justificativa

que comprovem a ocorrência de fatos que fogem ao seu controle e

impedem a solução do chamado no tempo estabelecido. Nos casos

de  chamados  de  prioridade  ALTA,  as  justificativas  devem  ser

apresentadas por meio de relatório de impacto.

 2.25. A qualquer momento, os chamados poderão ser cancelados

pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA somente poderá cancelar

chamados com ciência e anuência do CONTRATANTE.

 2.26. A  CONTRATADA  deverá  fornecer  a  documentação  da

Solução,  scripts  de  atendimento  de  help-desk,  ajuda  online  da

Solução  e  base  de  conhecimento  em  relação  às  correções

efetuadas no tratamento dos incidentes e problemas.

 2.27. Caso  a  CONTRATADA  precise  efetuar  adequações  que

envolvam  modificações  no  ambiente  computacional  do

CONTRATANTE  em  que  a  CONTRATADA não  tenha  domínio,

como reconfiguração de firewalls, de serviços de mensageria ou de

rede (LDAP, DNS, Kerberos, entre outros), a CONTRATADA deverá
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solicitar a reconfiguração ao CONTRATANTE  com, pelo menos,

dez dias úteis de antecedência.  O CONTRATANTE avaliará as

condições  de  atendimento  da  solicitação  e  comunicará  à

CONTRATADA a possibilidade ou não de atendimento e o prazo de

execução.  Pode  o  CONTRATANTE,  em  situações  específicas,

admitir prazo menor para solicitação.
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ANEXO IX – PROVA DE CONCEITO

 1. DO OBJETO

 1.1. A PROVA DE CONCEITO (POC) consiste em demonstrar,

de forma prática em laboratório, que as informações relativas às

características da Solução (software) de Tecnologia da Informação,

quanto  ao  atendimento  dos  requisitos  funcionais  e  tecnológicos

ofertados, são compatíveis com as informações constantes neste

Termo de Referência.

 1.2. A licitante vencedora na etapa de lances e provisoriamente

habilitada, será convocada para,  no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis, apresentar a Solução/Software, a fim de realizar o teste

da Prova de Conceito, onde serão avaliadas as funcionalidades da

Solução/Software,  para  verificação  da  existência  de  todos  os

requisitos  ofertados,  a  fim  de  verificar  se  todas  as  exigências

técnicas  quanto  aos  requisitos  mínimos  da  Solução/Software

solicitada e demais requisitos obrigatórios, contidos no Termo de

Referência estão plenamente atendidos.

 1.3. Caso  seja  verificado  na  Prova  de  Conceito  que  as

informações  constantes  da  Proposta  Técnica  e  Comercial  não

conferem com a solução efetivamente disponibilizada nesta etapa

do processo de seleção, a LICITANTE será desclassificada.

 1.4. A licitante habilitada em primeiro lugar deverá comprovar por

meio  de  demonstração  que  a  Solução/Software  atende  a  pelo

menos  85% (oitenta e cinco por cento) dos requisitos definidos

na Prova de Conceito.

 1.5. Caso a Solução/Software demonstre o atendimento de pelo

menos  85%  mas  não  atinja  os  100%,  a  CONTRATADA terá  o

período  de  30  (trinta)  dias  corridos,  conforme  definido  no
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cronograma físico-financeiro – Anexo VII, para realizar os ajustes

necessários  para  o  pleno  atendimento  dos  requisitos,  e  assim,

atender os 100% (cem por cento) dos requisitos expostos no Termo

de Referência.

 1.6. A  responsabilidade  pela  configuração  e  parametrização

destes componentes é EXCLUSIVA da licitante habilitada cabendo

ao TJGO o acompanhamento dessa atividade para garantir que a

demonstração  seja  efetuada  de  forma  legítima  e  comprove  a

capacidade  do  Sistema,  de  produzir  as  funcionalidades

relacionadas nos testes de conformidade.

 1.7. Se  a  Solução/Software  apresentado  não  for  aprovado,  a

licitante  será  desclassificada  e  a  autora  da  segunda  melhor

proposta  classificada  será  submetida  a  uma  nova  Prova  de

Conceito,  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma

proposta que atenda às especificações do edital e seus anexos.

 1.8. Durante Prova de Conceito,  o TJGO fornecerá somente o

ambiente físico, composto de uma sala com mesa, cadeira, energia

elétrica  e  acesso  à  internet,  devendo  a  empresa  licitante

providenciar os demais recursos que julgarem necessários para o

cumprimento dos requisitos do Edital.

 1.9. A Prova  de  Conceito  poderá  ser  realizada  por  meio  de

apresentação  virtual  e  on-line.  A  fim  de  dar  publicidade  e

possibilitar a ampla participação de quaisquer interessados nessa

apresentação, deverá ser fornecido, no momento do agendamento,

o  link/url  de  acesso  à  sala  de  videoconferência  para  que  todos

possam ter acesso. O TJGO não terá a obrigação de gravar e nem

mesmo fornecer cópia dessa apresentação.

 1.10. A  Prova  de  Conceito  não  será,  em  nenhuma  hipótese,

remunerada.

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 1.11. Todas  as  atividades  relativas  à  Prova  de  Conceito  serão

realizadas dentro do horário de funcionamento do TRIBUNAL.

 1.12. A  execução  das  etapas  da  Prova  de  Conceito  será

sequencial. 

 1.13. Será de responsabilidade da empresa licitante dimensionar

a sua equipe técnica que realizará a Prova de Conceito.

 1.14. Para  a  prova  de  conceito,  a  equipe  técnica  da  licitante

deverá estar nomeada no início dos trabalhos.

 1.15. Poderão  participar  como  observadores  da  Prova  de

Conceito, sem direito a manifestação durante a sua realização, 1

(um) representante de cada licitante interessada, sendo necessária

a apresentação de procuração específica da licitante em nome do

representante para a participação como observador na Prova de

Conceito.

 1.16. Em caso de aprovação da licitante na Prova de Conceito,

será  emitido  comprovante  pelo  TRIBUNAL  que,  junto  aos

resultados gerados pela  execução da Prova de Conceito,  serão

anexados aos autos processuais.

 1.17. A Prova de Conceito tem como escopo validar e pontuar, de

forma  objetiva,  14 questões  consideradas  ESSENCIAIS  e

SUFICIENTES no contexto da verificação da solução/software em

questão, sem a necessidade de passar por TODOS os requisitos

tecnológicos do Termo de Referência,  que por sinal  ultrapassam

algumas  dezenas.  Esse  escopo  de  validação  e  quantitativo  de

questões, teve como foco direcionar eficiência e objetividade para a

POC e foram enumerados pela Equipe Técnica quando da fase de

Planejamento  da  Contratação  e  então  levados  para  o  presente

Termo de Referência, sendo assim a regra do certame.
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 1.18. Os demais requisitos de software serão conferidos/validados

quando  da  implantação  da  solução  tecnológica,  para  então

posterior emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo gestor

do contrato. 

Item Requisito
Percentual

(%)

Atende

Sim Não

01

Cadastro  –  Permitir  o  cadastro  do  fornecedor,  com,  no
mínimo, as seguintes especificações: 
a. Tipo (pessoa jurídica ou física); 
b. Data de Cadastro; 
c. Nome (Razão Social);
d. Nome Fantasia;
e. Endereço; 
f. Bairro; 
g. CEP; 
h. Cidade; 
i. Estado;
j. CNPJ;
k. Telefone;
l. E–mail; 
m. Responsável / Preposto; 
n. Dados bancários (Banco, Agência e Conta–Corrente);

7% (   ) (   )

02
Cadastro  –  Permitir  associar  imagem  (foto)  do  bem
patrimonial no cadastro, de forma individual do bem;

5% (   ) (   )

03

Cadastro  –  Permitir  inserção  e  visualização  de  arquivos
anexos,  com no mínimo, as seguintes extensões:  docx e
pdf. 

Deverão ser simulados os testes (inserção e visualização)
para essas duas extensões (docx e pdf).

7% (   ) (   )

04

Cadastro – O aplicativo/módulo mobile (módulo de controle
patrimonial  via  smartphone)  deverá  estar  integrado  ao
Módulo de Controle Patrimônio e Materiais (subitem 1.1),
permitindo  cadastrar  na  base  de  dados  do  sistema  um
ativo/bem a partir de um smartphone. 

Deverá  ser  realizada  a  simulação  de  um  cadastro
patrimonial utilizando o smartphone.

10% (   ) (   )

05

Consulta – Possibilitar:
a. Definir filtros por tempo de garantia do patrimônio;
b. Definir filtros por tipo de material;
c. Definir filtros por lotação;
d. Definir filtros por empenho;
e. Definir filtros por fornecedor.

Todos esses filtros deverão ser demonstrados.

7% (   ) (   )
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06

Consulta – Permitir fazer buscas de fornecedor, por:
a. CNPJ;
b. Nome;
c. Processo administrativo;
d. Edital de Licitação.

Todos essas consultas deverão ser demonstradas.

7% (   ) (   )

07
Alteração  –  Permitir  alterar  as  informações  sobre
depreciação, de modo individual, de um determinado bem;

7% (   ) (   )

08

Relatório – Emitir relatório no formato PDF a fim de verificar
a existência de patrimônio vinculado ao usuário.

Não  será  válido  o  recurso  de  printscreen  de  tela  ou
impressão por meio do navegador web (imprimir pdf).

7% (   ) (   )

09
Relatório – Permitir a gestão do controle de Ata de Registro
de  Preços,  exibindo  os  pedidos  de  compra  (adesão)  e
informações do saldo disponível da Ata de Registro.

7% (   ) (   )

10
Relatório/Alteração – Permitir alterar a imagem institucional
(logotipo) nos relatórios do sistema;

5% (   ) (   )

11

Relatório  –  Emitir  relatório de  empenhos  por  dotação
orçamentária e também por fornecedor.

Estes dois formatos de relatório deverão ser demonstrados.

5% (   ) (   )

12

E-mail – Permitir gerenciar/configurar o envio de e–mail aos
fornecedores  e  gestores  de  contrato  acerca  da
aproximação  da  expiração  do  prazo  de  vigência  do
contrato.

Deverá ser realizada a simulação de envio de e-mail para
um contato do TJGO durante a Prova de Conceito.

6% (   ) (   )

13

Assinatura  digital  –  Permitir  o  uso  de  recursos  de
Assinatura Eletrônica de documentos, seja por autenticação
de usuário e senha ou através de certificado digital;

Um desses recursos deverá ser demonstrado.

10% (   ) (   )

14

Assinatura  digital  –  Utilizar  o  conceito  de  “Código  de
Chancela”:  Identificação  única  que  viabiliza  a  consulta
online  do  documento  para  fins  de  comprovação  de
integridade, sendo possível ainda configurar o relatório para
apresentar,  junto  à  chancela,  URL  ou  QR  Code,  para
facilitar o acesso ao documento original;

10% (   ) (   )

Total Mínimo em Percentual dos Requisitos necessários para aprovação: 85%
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ANEXO X – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

O  .........CONTRATANTE.........,  com  sede  em

.....CIDADE/UF......,  inscrito  no  CNPJ................................,  e  NOME  DA

EMPRESA.........., pessoa jurídica com sede na ..........................., inscrita no

CNPJ/MF_______________,  e  sempre  que  em  conjunto  serão  referidas

como PARTES para efeitos  deste  TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA

INFORMAÇÃO,  doravante  denominado  simplesmente  TERMO,  e,

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato

Nº  ,  celebrado  pelas  PARTES,  doravante  denominado  CONTRATO,  cujo

objeto é a implantação de Solução Integrada de Tecnologia da Informação

(TI) para atender às atividades inerentes à Gestão Administrativa no âmbito

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular

o uso dos dados, regras de negócio, documentos, informações, sejam elas

escritas  ou  verbais  ou  de  qualquer  outro  modo  apresentada,  tangível  ou

intangível,  entre  outras,  doravante  denominadas  simplesmente  de

INFORMAÇÕES, que a ...........NOME DA EMPRESA tiver acesso em virtude

da execução contratual;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  manter  sigilo  e

confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,

sobre todo e qualquer assunto e documentos contidos nas Pastas Funcionais

de que a NOME DA EMPRESA.............  tomar conhecimento em razão da

execução  do  CONTRATO,  respeitando  todos  os  critérios  estabelecidos

aplicáveis às INFORMAÇÕES;
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Estabelece-se o presente TERMO, mediante as cláusulas e

condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada

proteção  às  INFORMAÇÕES  contidas  nos  documentos  das  Pastas

Funcionais  a  serem  trabalhadas,  principalmente  sendo  as  mesmas  são

classificadas  como  RESTRITAS,  em  razão  da  execução  do  CONTRATO

celebrado entre as PARTES.

CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DAS  INFORMAÇÕES

CONFIDENCIAIS

a)  As  estipulações  e  obrigações  constantes  do  presente

instrumento serão aplicadas a todas e quaisquer INFORMAÇÕES;

b) A ...........NOME DA EMPRESA se obriga a manter o mais

absoluto  sigilo  e  confidencialidade  com  relação  a  todas  e  quaisquer

INFORMAÇÕES  que  venham  a  ser  fornecidas  ou  conhecidas  enquanto

estiver seu manejo os documentos contidos dentro das Pastas Funcionais, a

partir  da  data  de  assinatura  deste  TERMO,  devendo  ser  tratadas  como

INFORMAÇÕES  CONFIDENCIAIS,  salvo  aquela  prévia  e  formalmente

classificadas com tratamento diferenciado pelo Órgão Contratante;

c)  A ...........NOME DA EMPRESA se obriga a não revelar,

reproduzir,  utilizar  ou  dar  conhecimento,  em hipótese alguma,  a terceiros,

bem como a  não  permitir  que  nenhum de  seus  diretores,  empregados  e

prepostos  faça  uso  das  INFORMAÇÕES  contidas  nos  documentos  das

Pastas Funcionais a serem trabalhadas;

d) O Órgão Contratante, com base nos princípios instituídos

na  Segurança  da  Informação,  zelará  para  que  as  INFORMAÇÕES  que

receber  e  tiver  conhecimento  sejam  tratadas  conforme  a  natureza  de

classificação informada pela ...........NOME DA EMPRESA..............
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CLÁUSULA  TERCEIRA  –  DAS  LIMITAÇÕES  DA

CONFIDENCIALIDADE

a)  As  obrigações  constantes  deste  TERMO  não  serão

aplicadas às INFORMAÇÕES que:

1.1.  Sejam  comprovadamente  de  domínio  público  no

momento  da  revelação  ou  após  a  revelação,  exceto  se  isso  ocorrer  em

decorrência de ato ou omissão das PARTES;

1.2. Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de

terceiros, estranhos ao presente TERMO;

1.3.  Sejam  reveladas  em  razão  de  requisição  judicial  ou

determinação válida do Governo,  somente até a extensão de tais ordens,

desde que as PARTES cumpram qualquer medida de proteção pertinente e

tenham sido notificadas sobre a existência de tais ordens, previamente e por

escrito, dando a elas, na medida do possível, tempo hábil para pleitear as

medidas de proteção que julgar cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

a) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a

utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os propósitos da

execução do CONTRATO a que este TERMO está vinculado;

b) A ...........NOME DA EMPRESA se  compromete  a  não

efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES

sem  o  consentimento  prévio  e  expresso  do  Órgão

Contratante;

c) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a

cientificar  seus  diretores,  empregados  e  prepostos  da  existência  deste

TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES;

d) A ...........NOME DA EMPRESA............. deve tomar todas

as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES, bem como evitar e

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202007000230689

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 20/08/2020 às 15:17.
Para validar este documento informe o código 334420732273 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

prevenir  a  revelação  a  terceiros,  exceto  se  devidamente  autorizada  por

escrito pelo Órgão Contratante;

e) A ...........NOME DA EMPRESA se  compromete  a

utilizar o Certificado Digital  fornecido pelo órgão contratante somente para

assinar a pasta funcional digitalizada.

f)  Cada  PARTE  permanecerá  como  única  proprietária  de

todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte

em função da execução do CONTRATO a que este TERMO está vinculado;

g) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte

reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito,

explícito  ou implícito,  em relação a qualquer  direito  de patente,  direito  de

edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual;

h) Os produtos gerados na execução do CONTRATO a que

este  TERMO  está  vinculado,  bem  como  as  INFORMAÇÕES  repassadas

à ...........NOME DA EMPRESA, são única e exclusiva propriedade intelectual

do Órgão Contratante;

i) A ...........NOME DA EMPRESA firmará  acordos  por

escrito com seus empregados e consultores ligados direta ou indiretamente

ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de

todas as disposições deste TERMO;

j) A ...........NOME DA EMPRESA obriga-se  a  não  tomar

qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de

propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES

que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES

Todas  as  INFORMAÇÕES  reveladas  pelas  PARTES

permanecem como propriedade exclusiva  da parte  reveladora,  devendo a

esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e

quaisquer cópias eventualmente existentes.
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável,

permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 5 (cinco) anos

após o término do Contrato a que ele está vinculado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

A  quebra  do  sigilo  e  da  confidencialidade,  devidamente

comprovada,  possibilitará  a  imediata  aplicação  de  penalidades  previstas

conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse

assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as

PARTES.  Neste  caso,  a  ...........NOME  DA EMPRESA,  estará  sujeita,  por

ação ou omissão,  ao  pagamento  ou recomposição de todas as  perdas e

danos sofridos pelo .........NOME ÓRGÃO CONTRATANTE , inclusive as de

ordem moral, bem como as de responsabilidades civil  e criminal, as quais

serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a)  Este  TERMO  constitui  vínculo  indissociável  ao

CONTRATO  celebrado  entre  as  PARTES,  que  é  parte  independente  e

regulatória deste instrumento;

b)  Este  TERMO  constitui  acordo  entre  as  PARTES,

relativamente  ao  tratamento  de  INFORMAÇÕES,  principalmente  as

CONFIDENCIAIS,  aplicando-se  a  todos  e  quaisquer  acordos  futuros,

declarações,  entendimentos  e  negociações  escritas  ou  verbais,

empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente;

c) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado

neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou

constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais

situações,  de  acordo  com  os  princípios  da  legalidade,  da  equidade,  da

razoabilidade,  da  economicidade,  da  boa  fé,  e  as  preencherão  com

estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES;
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d) O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em

caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais

disposições  constantes  de  outros  instrumentos  legais  conexos  relativos  à

confidencialidade de INFORMAÇÕES;

e) A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito

cumprimento  das  condições  estabelecidas  neste  TERMO,  não  constituirá

novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a

qualquer tempo.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

a)  Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Goiânia  para  dirimir

quaisquer  dúvidas  originadas  deste  TERMO,  com  renúncia  expressa  a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, é

assinado  este  TERMO  DE  CONFIDENCIALIDADE  DA  INFORMAÇÃO,

pela ...........NOME DA EMPRESA, sendo em 2 (duas) vias de igual teor e um

só efeito.

Goiânia,           de                   de 2019.

Representante da Empresa

Assinatura e carimbo
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ANEXO XI – DOS TREINAMENTOS

1. Treinamento do pessoal técnico de TI:

1.1. A licitante vencedora deverá fazer o repasse de conhecimento de toda a

solução  ofertada  referente  à  instalação,  configuração  e  operação  dos

softwares  aos  técnicos  designados  pela  Diretoria  de  Informática  deste

Tribunal;

1.2. Cada turma será composta de até 10 (  dez  ) colaboradores;

1.3. Os repasses de conhecimento, deverão ocorrer na forma de treinamento

“hands-on”, por meio da apresentação de toda a configuração aplicada no

ambiente da CONTRATANTE;

1.4.  O treinamento  e  transferência  de  tecnologia  deverão ser  de  maneira

presencial e sem a interrupção de quaisquer dos serviços, habilitando assim

os funcionários do TJGO à nova solução ofertada e deverá garantir, em todas

as  fases  do  projeto,  a  total  transferência  de  tecnologia  aos  profissionais

técnicos designados pelo TJGO;

1.5.  O  treinamento  completo  deverá  incluir  tópicos  de  planejamento,

arquitetura, instalação, configuração e solução de problemas com o software;

1.6.  Deverá ser  fornecido todo o material  didático  no formato  digital  (pdf,

video,  etc),  preferencialmente  em  português  e,  não  sendo  possível,  em

inglês, com a abrangência necessária para uso durante o treinamento e como

referência após o encerramento do treinamento.

1.7. O treinamento será concluído após a avaliação dos participantes, com o

preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento abaixo, devendo ser

obtida  media  superior  a  70%,  caso  contrário  a  CONTRATANTE  poderá

solicitar  a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar

necessária, sem ônus adicional;
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2. Treinamento do usuário da solução de TI

1.1. A licitante vencedora deverá fazer o repasse de conhecimento de toda a

solução  ofertada  referente  à  instalação,  configuração  e  operação  dos

softwares  aos  técnicos  designados  pela  Diretoria  de  Informática  deste

Tribunal;

1.2. Cada turma será composta de até 10 (dez) colaboradores;

1.3. Os repasses de conhecimento, deverão ocorrer na forma de treinamento

“hands-on”,  por  meio  da  apresentação  de  todas  as  funcionalidades  e

recursos disponíveis no sistema.

1.4. O treinamento e transferência de conhecimento deverão ser de maneira

presencial e sem a interrupção de quaisquer dos serviços, habilitando assim

os funcionários do TJGO à nova solução ofertada e deverá garantir, em todas

as fases do projeto, o total domínio sobre o uso dos recursos;

1.5. O treinamento completo deverá incluir pelo menos os seguintes tópicos:

Visão  geral  do  produto;  Formas  de  autenticação  e  acesso  ao  sistema;

Criação  de  usuários;  Configuração  de  recursos  básicos  a  avançados;

Cadastro de Produtos/Materiais; Parametrização; Extração de relatórios.

1.6.  Deverá ser  fornecido todo o material  didático  no formato  digital  (pdf,

video,  etc),  preferencialmente  em  português  e,  não  sendo  possível,  em

inglês, com a abrangência necessária para uso durante o treinamento e como

referência após o encerramento do treinamento.

1.7. O treinamento será concluído após a avaliação dos participantes, com o

preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento abaixo, devendo ser

obtida  media  superior  a  70%,  caso  contrário  a  CONTRATANTE  poderá

solicitar  a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar

necessária, sem ônus adicional;
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MODELO DE PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

Curso:
Período:                                                           Carga Horária:
Instrutor:
Aluno(a):                                                          Matrícula:

I N F O R M A Ç Õ E S

1. A finalidade deste instrumento é avaliar o curso que você participou.
2. O objetivo principal é verificar se o treinamento teve uma avaliação satisfatória.
3. Solicitamos sua colaboração respondendo todas as questões formuladas.

Assinale apenas uma das graduações, observando as correspondências.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Material didático (apostilas, livros, exercícios, 
etc.)

O conteúdo da matéria apresenta durante o 
curso

Ordem e distribuição dos assuntos 
apresentados

A duração (carga horária) do curso

INSTRUTOR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Domínio do assunto referente ao curso

Facilidade em transmitir o conhecimento técnico
(didática)

Clareza/objetividade para esclarecer dúvidas 
(didática)

Estímulo ao grupo na participação das 
atividades

Relacionamento com os alunos

Pontualidade do formador quanto ao 
cumprimento do horário

Aproveitamento do tempo quanto ao 
cumprimento do programa

Assinatura: _______________________________________

Goiânia, ____/_____/_____.
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	c) A ...........NOME DA EMPRESA se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e prepostos faça uso das INFORMAÇÕES contidas nos documentos das Pastas Funcionais a serem trabalhadas;
	d) O Órgão Contratante, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de classificação informada pela ...........NOME DA EMPRESA..............
	CLÁUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE
	a) As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
	1.1. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES;
	1.2. Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
	1.3. Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tais ordens, previamente e por escrito, dando a elas, na medida do possível, tempo hábil para pleitear as medidas de proteção que julgar cabíveis.
	CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
	a) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO a que este TERMO está vinculado;
	b) A ...........NOME DA EMPRESA se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES
	sem o consentimento prévio e expresso do Órgão Contratante;
	c) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a cientificar seus diretores, empregados e prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES;
	d) A ...........NOME DA EMPRESA............. deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizada por escrito pelo Órgão Contratante;
	e) A ...........NOME DA EMPRESA se compromete a utilizar o Certificado Digital fornecido pelo órgão contratante somente para assinar a pasta funcional digitalizada.
	f) Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO a que este TERMO está vinculado;
	g) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual;
	h) Os produtos gerados na execução do CONTRATO a que este TERMO está vinculado, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à ...........NOME DA EMPRESA, são única e exclusiva propriedade intelectual do Órgão Contratante;
	i) A ...........NOME DA EMPRESA firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições deste TERMO;
	j) A ...........NOME DA EMPRESA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO.
	CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES
	Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
	CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
	O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 5 (cinco) anos após o término do Contrato a que ele está vinculado.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
	A quebra do sigilo e da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a ...........NOME DA EMPRESA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo .........NOME ÓRGÃO CONTRATANTE , inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	a) Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO celebrado entre as PARTES, que é parte independente e regulatória deste instrumento;
	b) Este TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente;
	c) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais situações, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e as preencherão com estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES;
	d) O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à confidencialidade de INFORMAÇÕES;
	e) A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste TERMO, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.
	CLÁUSULA NONA – DO FORO
	a) Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia para dirimir quaisquer dúvidas originadas deste TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
	E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, é assinado este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, pela ...........NOME DA EMPRESA, sendo em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito.
	Goiânia, de de 2019.
	Representante da Empresa
	Assinatura e carimbo
	ANEXO XI – DOS TREINAMENTOS
	1.1. A licitante vencedora deverá fazer o repasse de conhecimento de toda a solução ofertada referente à instalação, configuração e operação dos softwares aos técnicos designados pela Diretoria de Informática deste Tribunal;
	1.2. Cada turma será composta de até 10 (dez) colaboradores;
	1.3. Os repasses de conhecimento, deverão ocorrer na forma de treinamento “hands-on”, por meio da apresentação de toda a configuração aplicada no ambiente da CONTRATANTE;
	1.4. O treinamento e transferência de tecnologia deverão ser de maneira presencial e sem a interrupção de quaisquer dos serviços, habilitando assim os funcionários do TJGO à nova solução ofertada e deverá garantir, em todas as fases do projeto, a total transferência de tecnologia aos profissionais técnicos designados pelo TJGO;
	1.5. O treinamento completo deverá incluir tópicos de planejamento, arquitetura, instalação, configuração e solução de problemas com o software;
	1.6. Deverá ser fornecido todo o material didático no formato digital (pdf, video, etc), preferencialmente em português e, não sendo possível, em inglês, com a abrangência necessária para uso durante o treinamento e como referência após o encerramento do treinamento.
	1.7. O treinamento será concluído após a avaliação dos participantes, com o preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento abaixo, devendo ser obtida media superior a 70%, caso contrário a CONTRATANTE poderá solicitar a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar necessária, sem ônus adicional;
	1.1. A licitante vencedora deverá fazer o repasse de conhecimento de toda a solução ofertada referente à instalação, configuração e operação dos softwares aos técnicos designados pela Diretoria de Informática deste Tribunal;
	1.2. Cada turma será composta de até 10 (dez) colaboradores;
	1.3. Os repasses de conhecimento, deverão ocorrer na forma de treinamento “hands-on”, por meio da apresentação de todas as funcionalidades e recursos disponíveis no sistema.
	1.4. O treinamento e transferência de conhecimento deverão ser de maneira presencial e sem a interrupção de quaisquer dos serviços, habilitando assim os funcionários do TJGO à nova solução ofertada e deverá garantir, em todas as fases do projeto, o total domínio sobre o uso dos recursos;
	1.5. O treinamento completo deverá incluir pelo menos os seguintes tópicos: Visão geral do produto; Formas de autenticação e acesso ao sistema; Criação de usuários; Configuração de recursos básicos a avançados; Cadastro de Produtos/Materiais; Parametrização; Extração de relatórios.
	1.6. Deverá ser fornecido todo o material didático no formato digital (pdf, video, etc), preferencialmente em português e, não sendo possível, em inglês, com a abrangência necessária para uso durante o treinamento e como referência após o encerramento do treinamento.
	1.7. O treinamento será concluído após a avaliação dos participantes, com o preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento abaixo, devendo ser obtida media superior a 70%, caso contrário a CONTRATANTE poderá solicitar a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar necessária, sem ônus adicional;

